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FRÁ NÝJU
SJÓNARHORNI

Hrafn Gunnlaugsson tjáir sig
um Mávahlátur Ágústs 

Guðmundssonar

TVENNS KONAR
NÝSKÖPUN

Ólafur H. Torfason ræðir við 
Erlend Sveinsson um mynd hans

Málarinn og sálmurinn hans um litinn

TÍMAMÓTAMYND EÐA
MISHEPPNUÐ TILRAUN?

Ari Kristinsson skrifar um Gæsapartí
Böðvars Bjarka Péturssonar og veltir 

vöngum yfir framhaldinu í 
gerð ódýrra stafrænna mynda

KVIKMYNDA- EÐA
SJÓNVARPSBLAÐ?

Heimir Jónasson, aðstoðardagskrárstjóri 
Stöðvar 2, vill meiri umfjöllun 

um  sjónvarp í blaðinu

EDDA 2001
Hverjir fengu Eddu?

KVIKMYNDAHÁTÍÐ 2001
Þorkell Ágúst Óttarsson gerir hana upp

AF HAMRABORGINNI,
FELIXINUM OG MÁLGLÖÐUM

PARTÍLJÓNUM
Hrafn Gunnlaugsson skrifar um 

Evrópsku kvikmyndaakademíuna

VIÐBRÖGÐ VIÐ NÝJUM
KVIKMYNDALÖGUM

Björn Brynjúlfur Björnsson, formaður FK,
gerir grein fyrir afstöðu stjórnar FK

til nýrra kvikmyndalaga

ÍSLANDS UNGA MERKI:
______________________________

Halla Vilhjálmsdóttir í Gemsum

eftir Mikael Torfason



Ný bók um trúarstef
í kvikmyndum

B
ókin Guð á hvíta tjaldinu: Trúar- og
biblíustef í kvikmyndum er komin út. Í
henni er rakið hvernig kvikmynda-

gerðamenn hafa löngum unnið með trúararf
mannkynsins og þá Biblíunnar sérstaklega. Í
bókinni eru 14 greinar eftir 10 höfunda og
skiptist hún í fimm hluta.

Í fyrsta hlutanum er fjallað um hvernig
kvikmyndin getur birst sem boðberi

trúarinnar, en þar er m.a. komið inn á Star Wars og 2001: A Space
Odyssey.

Í öðrum hlutanum er gefið yfirlit yfir helstu jesúmyndirnar og fjallað
sérstaklega um svonefnda kristsgervinga, en þá má finna í kvikmyndum
eins og Dead Man Walking og Breaking the Waves.

Þriðji hlutinn er tileinkaður Biblíustefjum, en þar er t.d. fjallað um
tengsl Blade Runner við söguna af Adam og Evu, Magnoliu við
plágurnar tíu í Egyptalandi og Cast Away við kenningar Lúthers um
lögmál og fagnaðarerindi.

Fjórði hlutinn greinir frá ýmsum trúarhreyfingum í kvikmyndum, en
þar eru m.a. kvikmyndirnar The Chosen og Holy Smoke teknar fyrir.

Síðasti hluti bókarinnar er svo tileinkaður pólska kvikmyndagerðar-
manninum Krzysztof Kieslowski og er fjallað um nokkrar af þekktustu
kvikmyndum hans.

Guð á hvíta tjaldinu: Trúar og biblíustef í kvikmyndum er 290
blaðsíður ásamt 32 myndasíðum. Háskólaútgáfan gefur bókina út en
hún er afrakstur rannsóknarhópsins Deus ex cinema. Ritstjórar eru
Bjarni Randver Sigurvinsson, Gunnlaugur A. Jónsson og Þorkell Ágúst
Óttarsson.

Greinarhöfundar eru dr. Arnfríður Guðmundsdóttir lektor við
Guðfræðideild Háskóla Íslands, Árni Svanur Daníelsson guðfræðingur,
Bjarni Randver Sigurvinsson guðfræðingur, Gunnar J. Gunnarsson
lektur við kennaraháskóla Íslands, dr. Gunnlaugur A. Jónsson prófessor
við Guðfræðideild Háskóla Íslands, Ingólfur Hartvigsson guðfræðingur,
Jóhanna Þráinsdóttir MA nemi í guðfræði, Ólafur H. Torfason
kvikmyndafræðingur, dr. Pétur Pétursson prófessor við Guðfræðideild
Háskóla Íslands og Þorkell Ágúst Óttarsson MA nemi í guðfræði. 

Frá ritstjóra:
Kvikmynda-
safnið er
stofnun sem
lætur yfirleitt
ekki mikið yfir
sér. Ekki dregur
það þó úr

mikilvægi þess starfs sem þar
unnið. Fjallað hefur verið um
mikilvægi safnsins á vettvangi
þessa blaðs mörgum sinnum í
gegnum árin en stundum hefur sú
tilfinning verið ágeng að safnið
mæti svolitlum afgangi í hinum
kollektíva hugarheimi geirans. Að
vissu marki er það skiljanlegt,
drifkraftur bransans eru þær
kvikmyndir sem verið er að vinna
að og þær sem framundan eru.
Kvikmyndasafnið er hinsvegar
ekki og má ekki vera einhvers-
konar afgangsstærð.

Á undanförnum árum hefur
verið unnið þar gott uppbygging-
arstarf. Margt er þó enn ógert. Í
nýsamþykktum kvikmyndalögum,
sem taka gildi 1. janúar 2003, er
gert ráð fyrir að Kvikmyndasafnið
verði sjálfstæð stofnun og er það
vel. Rök má færa fyrir því að safn-
ið hafi verið látið mæta nokkrum
afgangi undir umsjá Kvikmynda-
sjóðs, sem lagt hefur meiri áherslu
á framleiðslu- og kynningarþátt-
inn. Í nýju lögunum segir um Kvik-
myndasafnið: “Hlutverk Kvik-
myndasafns Íslands er að: 1.
Safna, skrásetja og varðveita
íslenskar kvikmyndir, samvinnu-
verkefni íslenskra og erlendra að-
ila og erlendar kvikmyndir sem
teknar hafa verið á Íslandi, þ.m.t.

að varðveita skilaskylt efni
samkvæmt lögum um skilaskyldu
til safna. 2. Hafa eftirlit með
skylduskilum kvikmyndaefnis
samkvæmt lögum um skilaskyldu
til safna. 3. Standa fyrir sýningum
á innlendri og erlendri kvik-
myndalist. 4. Sjá um viðhald og
endurgerðir á kvikmyndum
safnsins. 5. Skapa fræðimönnum
og fagmönnum aðstöðu til að
stunda kvikmyndafræðilegar
rannsóknir. 6. Efla kvikmynda-
menningu á Íslandi.”

Til að fara megi að þessum
lögum þarf tilheyrandi fjármagn
að fylgja og hæfa aðila til
umsjónar. Við megum aldrei
gleyma því að þessi lagatexti
fjallar um grunn íslenskrar
kvikmyndamenningar. Öllum
þessum sex liðum þarf að fylgja
eftir með kraftmiklum og mark-
vissum hætti til að hún geti þrifist
sem best. Hagsmunir geirans
krefjast þess að safnið fái sem
best ræktað hlutverk sitt.

Afsakið seinkun: Glöggir les-
endur furða sig sjálfsagt á því
afhverju blaðið er merkt sem
síðasta tölublað nýliðins árs þegar
komið er fram undir mánaðamót
jan.-feb. Því miður hefur útgáfan
dregist af ýmsum orsökum og því
kemur þetta 6. hefti ársins 2001
út rúmum mánuði of seint.
Aðstandendur blaðsins biðjast
velvirðingar á þessu og er stefnt
að því að leiðrétta kúrsinn hið
fyrsta. Næsta blað kemur því út
fyrir febrúarlok.
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Kvikmyndasafnið og við

T Í Ð I N D I Ú R K V I K M Y N D A H E I M I N U M

Lokun framundan hjá studio.is?

S
vo virðist sem nokkrar líkur séu á því að kvikmyndaverið studio.is
að Laugavegi 176 (gamla Sjónvarpsstúdíóið) muni brátt leggja upp
laupana. Félagið er í eigu Saga-film, Íslensku kvikmynda-

samsteypunnar og Zik Zak og
hefur hingað til aðallega hýst
auglýsingaupptökur. Samfara
auknum samdrætti á auglýsingamarkaði og aukinni áherslu á
vettvangstökur er svo komið að ekki eru nægileg verkefni fyrir stúdíóið
til að halda áfram rekstri. Að sögn Skúla Malmquist hjá ZikZak hefur
mikið verið reynt að markaðssetja stúdíóið en kvikmyndagerðarmenn
verið tregir að til að leigja aðstöðuna og bera fyrir sig hátt verð. “Þarna
er hinsvegar allt til alls” segir Skúli, “og menn verða að athuga að það er
tímasparandi og þar af leiðandi ódýrara að vinna við góðar aðstæður
þar sem flest allt er innan seilingar.” Skúli vill jafnframt taka fram að
það hefur alltaf verið hugmyndin með þessum rekstri að hver sem er
gæti komið að honum með hlutafé og fá þannig tilheyrandi afslátt af
verði. “Okkur þykir það mjög leitt ef hið sögufræga myndver
Sjónvarpsins muni ekki lengur vera vettvangur kvikmynda- eða
sjónvarpsframleiðslu og viljum gera allt til að svo fari ekki. En það er
ljóst að ef viðskiptin verða svona lítil áfram er ekki lengur grundvöllur
fyrir rekstrinum.”
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GEMSAR: “Allt sem þú veist ekki um unglinga og vilt ekki vita”.

F
yrirbrigðið Nordic Dance for Camera
mun á þessu ári láta gera 10 stuttar
dansmyndir, þ.e. tvær myndir frá

hverju Norðurlandanna, 5 mínútur að lengd
hver um sig.. Efnt verður til
hugmyndasamkeppni meðal kvikmynda-
gerðarmanna og danshöfunda á Norður-
löndunum fimm.  Bak við hverja umsókn
þarf að vera danshöfundur og kvikmynda-
gerðarmaður. Þátttakendur hafa frjálsar
hendur varðandi stíl og efnistök.  Barok
Film í Kaupmannahöfn er yfirframleiðandi
verkefnisins en Saga film mun framleiða
íslensku kvikmyndirnar tvær.  

Samkeppnin fer þannig fram að hug-
myndir eru sendar inn í samvinnu dans-
höfundar og kvikmyndagerðamanns til
Barok Film í Kaupmannahöfn. Alþjóðleg
dómnefnd skipuð kvikmyndagerðamönnum
og danshöfundum mun velja 20 hugmyndir
til frekari þróunar. 

Eftir að þróunarferlinu lýkur velur dóm-

nefndin í samstarfi við framleiðendurna
þær 10 hugmyndir sem framleiddar verða. 

Dansmyndirnar tíu verða fullfjármagn-
aðar af Nordic Dance For Camera. 

Miðað er við að dansmyndirnar tíu verði

tilbúnar í desember næstkomandi.
Beðið er um eftirfarandi gögn þegar

hugmyndin er send inn:
• Upplýsingar um umsækjendur. 
• Hugmyndina skal skrifa á ensku á eina síðu
af A4 blaði (með leturstærðinni 12). 
• VHS spóla með brotum af fyrrverandi
verkum umsækjanda (ein spóla á mann). 
• Ferilskrá umsækenda á einni síðu af A4
blaði (með leturstærðinni 12), þ.e. ein síða á
hvern umsækjenda. 
• Kostnaðaráætlun fyrir dansmyndina.

Frestur til að skila inn umsóknum er 15.
febrúar 2002. (ATH!  Umsóknir þurfa að
berast Barok Film í Kaupmannahöfn fyrir
þessa dagsetningu).

Anna Dís Ólafsdóttir hjá Sagafilm gefur
allar nánari upplýsingar.  
____________________________________

S a m k e p p n i  u m  n o r r æ n a r  d a n s m y n d i r

Úr dansmyndinni Cross Channel eftir Margaret
Williams frá1991.

D
ans- og söngvamyndin
Regína eftir handriti
Margrétar Örnólfsdóttur

og í leikstjórn Maríu Sigurðar-
dóttur var frumsýnd í Háskólabíói
þann 4. janúar 2002. Myndin hefur
hlotið ágætis viðbrögð og munu
yfir 10.000 manns þegar hafa séð
hana. Samtöl voru tekin upp bæði
á íslensku og ensku og heyrst hefur
að Miramax kvikmyndafyrirtækið
hafi sýnt myndinni áhuga með
hugsanleg kaup í huga. 

Þá verður frumsýning á
Gemsum eftir Mikael Torfason
þann 1. febrúar n.k. Gemsar keppir
jafnframt á Gautaborgarhátíðinni

þann 1.-3. febrúar um titilinn
“Besta mynd Norðurlanda” auk
þess sem Jakob Ingimundarson
tökumaður er tilnefndur til
“Kodak Nordic Vision Award”
fyrir kvikmyndatöku. 

Með aðalhlutverkin í Gemsum
fara Halla Vilhjálmsdóttir, Andri
Ómarsson, Matthís Fr.
Matthíasson ofl. 

Þetta er saga um unglinga og í
fréttatilkynningu frá framleið-
endum myndarinnar, ZikZak
kvikmyndum, segir: “Allt sem þú
veist ekki um unglinga og vilt ekki
vita! Eða hvað? Gemsar segir þér
allavega „sannleikann" og er ekkert

að skafa utan af hlutunum. Ein
nótt, einn dagur og önnur nótt í
lífi nokkurra krakka í Breiðholti.
Það er auðvitað partý, miðbæjar-
fyllirí og árekstrar við skilnings-
lausa foreldra og ökukennara sem
algjör fokkings pervert.” 

Í sömu fréttatilkynningu segir
ennfremur: „Ég er að gera þessa
mynd vegna þess að það hefur ekki
verið gerð mynd um unglinga,
með unglingum á Íslandi. Þegar ég
var 16 ára kom Veggfóður og svo
Sódóma Reykjavík. Þá var rosalega
gaman að fara í bíó og sjá myndir
sem höfðuðu til manns og voru
skemmtilegar og sniðugar. Síðan

hefur ekki komið nein íslensk
mynd sem beinlínis ætlar sér að
skemmta ungu fólki. Þess vegna tel
ég nauðsynlegt að gera Gemsa.“
Þetta sagði Mikael auðvitað áður
en Íslenski draumurinn kom í bíó.
En Gemsar er mynd sem er gerð
með svipuðum hætti og unnin á
álíka löngum tíma þótt auðvitað sé
um allt öðru vísi mynd að ræða.
Húmorinn í Gemsum er miklu
svartari og í raun er um að ræða
kolsvarta kómedíu með þeim
dramatíska undirtóni sem þekktur
er úr skáldsögum Mikaels Torfa-
sonar. 

Nýjar íslenskar: Regína í janúar, Gemsar í febrúar
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Á
heildina litið voru myndirnar á
hátíðinni nokkuð góðar, en ófrum-
legar. Ástæðan fyrir því að ég sæki

kvikmyndahátíðir er sú að mig langar að sjá
eitthvað nýtt, eitthvað frábrugðið hefð-
bundinni dagskrá kvikmyndahúsanna.
Lengi vel hefur kvikmyndahátíð einmitt
staðið fyrir þau gildi og hugsa ég oft með
hlýju til ákveðinna hátíða þegar ég kynntist
nýjum leikstjórum, þjóðum eða straumum
í kvikmyndagerð. Hátíðin í ár einkenndist
hins vegar fyrst og fremst af myndum sem
hefðu hvort eð er verið teknar til almennra
sýninga, enda
skilst mér að um
h e l m i n g u r
myndanna verði
sýndar áfram.
Mér hefur jafn-
framt verið tjáð
að ástæðan fyrir
þessu tilbreyt-
ingarleysi sé sú
að hátíðin sé í
fjársvelti og því
hafi bíóin sjálf
valið allar mynd-
irnar, og þá í
flestum tilfellum
átt þær fyrir.

Í raun fannst
mér aðeins um
átta myndir af
rúmlega tuttugu
vera ,,hefð-
bundnar" kvikmyndahátíðarmyndir:
Center of the World, Goya, Heftig og
begeistret, Monsoon Wedding, Requiem for a
Dream, Storytelling, Twin Falls Idaho og Y tu
mamá también. Af þessum átta myndum
eru aðeins tvær þeirra frumlegar eða djarfar
í nálgun sinni, myndirnar Storytelling og
Requiem for a Dream.

Annað sem einkenndi þessa hátíð var að
nær allar myndirnar voru frá Evrópu eða
Bandaríkjunum. Hvað varð um Asíu-
bylgjuna sem var svo fyrirferðamikil á
síðustu hátíð? Og er raunverulega ekkert að
gerast í Afríku?

Svo maður haldi áfram á kvarta þá hef ég
aldrei upplifað á kvikmyndahátíð eins mörg
mistök við sýningar og núna. Maður er
reyndar orðinn vanur mistökunum í
Laugarásbíó (en ég hef sjaldan farið á
sýningu þar án þess að þeim verði á í
messunni) en á þessari hátíð voru mistök í
a.m.k. annarri hverri sýningu. Verst var
þetta á The Man Who Wasn't There. Við
sýningu hennar var fókusinn aldrei
stöðugur, myndin dekkri öðru megin og
nær allan tímann var hún vitlaust römmuð
inn. Á tímabili hvarf helmingurinn af
hausum fólksins og þegar það var loks
,,lagað" vantaði neðan á myndina. Dæmin
eru reyndar fleiri. Ég lenti meira að segja í

því að þurfa að rífast við sýningarstjórann
sem hugðist sýna Brauð og túlípana í
staðinn fyrir Brauð og rósir. Hann ætlaði
ekki að gefa sig þótt allur salurinn héldi því
fram að hann væri að sýna vitlausa mynd. 

Að lokum vil ég kvarta yfir þeim leiða
vana að breyta sýningarskránni með litlum
sem engum fyrirvara. Ég veit að ég er ekki
einn um það að skipuleggja bíóferðir mínar
fram í tímann til að geta séð sem mest, en
vegna stöðugra breytinga á dagskrá hef ég
nokkrum sinnum lent í því að missa af
myndum sem mig langaði verulega að sjá.

Þetta nöldur í
mér er farið að
hljóma eins og
hátíðin hafi verið
stórslys frá upp-
hafi til enda. Svo
er hins vegar víðs
fjarri því þrátt
fyrir að það hafi
vantað upp á
fjölbreytni og
frumleika voru
flestar myndirnar
góðar og sumar
meira að segja
frábærar. Ég læt
því að lokum
stjörnugjöf mína
fylgja með. 

Fjórar stjörnur:
2001: A Space Odyssey
The Man Who Wasn't There
Requiem for a Dream
Þjár og hálf stjarna:
Elling
Harry, un ami qui vous veut u bien 
The Man Who Cried
Monsoon Wedding
Storytelling
Þrjár stjörnur:
Bread and Roses
Center of the World
Heftig og begeistret
Last Orders
The Pledge
Pollock
Twin Falls Idaho
Tvær og hálf stjarna:
Pane e Tulipani
Shadow of the Vampire
Die Stille nach dem Schuss 
Y tu mamá también
Tvær stjörnur:
The Cradle Will Rock
Goya

__________________________________
Höfundur er við MA nám í guðfræði. Pistill þessi birtist áður á
vefsíðunni Deus Ex Cinema (www.dec.hi.is).

Nokkuð gott en djörfung vantaði
Þorkell Ágúst Óttarsson skrifar um Kvikmyndahátíð Reykjavíkur 2001 Ú t h l u t u n

Frá og með þessu ári hefur Kvikmyndasjóður náð
þeirri stærð sem um var samið í samkomulagi
Menntamálaráðuneytisins og Kvikmyndasjóðs

árið 1998. Alls nema heildarframlög ársins 196
milljónum króna og vilyrði næsta árs 180 milljónum
króna.

Aðeins eitt verkefni staðfest 2002
Varðandi framlög 2002 vekur athygli að aðeins eitt

verkefni af þeim sjö sem fengu vilyrði í fyrra er í
“höfn”, Hafið eftir Baltasar Kormák. Tökum er lokið á
því verkefni og myndin nú í eftirvinnslu. Hin sex fá
framlengingu til 1. júní og 15. júlí. Engar forsendur eru
til að spá um gengi fjármögnunar þessara verkefna en
þessi staða bendir þó til þess að hún hafi reynst
flóknari en ef til vill var búist við. Að auki mun stjórn
Kvikmyndasjóðs hafa lagt á það áherslu að ekki verði
um frekari fresti að ræða. Ljóst er því að framleið-
endur þessara verkefna munu þurfa að sækja róðurinn
fast á næstu mánuðum. Að auki hefur stjórn sjóðsins
lagt áherslu á það við handhafa vilyrða næsta árs að
gefnar verði reglulega upplýsingar um framvindu
fjármögnunar á þessu ári með það fyrir augum að
ljúka þeirri vinnu áður en ný kvikmyndalög taka gildi
þann 1. janúar 2003.

Bókaaðlaganir og gamanmyndir
Af þeim fimm verkefnum sem fá stóru vilyrðin

vegna framleiðslu 2003 (hin tvö eru til mynda sem
þegar hafa verið teknar upp og eru langt komnar í
eftirvinnslu) eru þrenn verkefnanna aðlaganir byggðar
á bókmenntaverkum. Baltasar Kormákur hyggst
byggja á hluta Njáls sögu, Margrét Rún byggir
lauslega á ævisögu Sölva Helgasonar eftir Davíð
Stefánsson og Kristófer Dignus byggir á hinni vinsælu
bók Dís eftir Birnu Önnu Björnsdóttur, Oddnýju
Sturludóttur og Silju Hauksdóttur en þær munu einnig
hafa skrifað handritið. Hin verkefnin tvö eru gaman-
myndir en ólíkar mjög. Óskar Jónasson dregur fram
alter ego sitt, Skara Skrípó, en sú mynd mun vera án
orða. Mynd Karls Ágústs, sem Saga-film framleiðir er
að sögn hans “ljúfsár saga um ástarfimmhyrning og
þrá hinna ófleygu eftir því að fljúga. Myndin er
kannski jafnsár og hún er gamansöm, hún er bara eins
og lífið sjálft að því leyti.”

Handritsvinnustofa fer í gang
Þeim handritshöfundum sem hljóta styrki til hand-

ritsgerðar mun að þessu sinni verða boðið uppá
handritsþróunarvinnustofu að evrópskri fyrirmynd, en
þetta er í fyrsta skipti sem slík tilraun er gerð hér á
landi. Felst hún í því að hópurinn mun koma saman
þrisvar sinnum á árinu, viku í senn á afviknum stað og
fara yfir handrit hvers annars. Umsjónarmenn
vinnustofunnar verða þau Ari Kristinsson og Kristín
Pálsdóttir. Annað nýmæli varðandi handritsstyrki er að
ekki er lengur um útsláttarfyrirkomulag að ræða.
Hinsvegar fá aðeins átta styrki nú í stað tíu áður.
Spennandi verður að fylgjast með þessari tilraun en
þetta fyrirkomulag hefur verið í gangi víðsvegar um
Evrópu í nokkur ár og þótt gefa góða raun.

MEÐ ÞEIM BESTU: Billy Bob Thornton í mynd Coen-
bræðra, The Man Who Wasn’t There.
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Sögn - SAGA
leikstjóri Baltasar Kormákur
vilyrði til framleiðslu 47.500.000
framleiðslukostnaður 451.000.000

Íslenska kvikmyndasamsteypan - 
SÓLON ÍSLANDUS
leikstjóri Margrét Rún Guðmundsdóttir
vilyrði til framleiðslu 40.000.000
framleiðslukostnaður 234.600.000

Kvikmyndafélagið Dís - DÍS
leikstjóri Kristófer Dignus
vilyrði til framleiðslu 30.000.00
framleiðslukostnaður 149.300.000

Íslenska kvikmyndasamsteypan - 
SKARI SKRÍPÓ
leikstjóri Óskar Jónasson
vilyrði til framleiðslu 30.000.000
framleiðslukostnaður 164.000.000

Saga film - DRAUMUR Í DÓS
leikstjóri Karl Ágúst Úlfsson
vilyrði til framleiðslu 20.000.000
framleiðslukostnaður 121.000.000

Kvikmyndafélag Íslands - 
MAÐUR EINS OG ÉG
leikstjóri Róbert Douglas
vilyrði til framleiðslu 3.000.000
fyrri styrkur 2001 15.000.000
heildarframlag 18.000.000
framleiðslukostnaður 50.200.000

Réttur dagsins - 
REYKJAVÍK GUESTHOUSE
leikstjóri Björn Thors & Unnur Ösp
Stefánsdóttir
vilyrði til framleiðslu 2.000.000
framleiðslukostnaður 39.800.000

VILYRÐI TIL FRAMLEIÐSLU BÍÓMYNDA 
ÁRIÐ 2003 samtals 180.000.000
____________________________________

Sögn - HAFIÐ
leikstjóri Baltasar Kormákur
framlag 40.000.000
framleiðslukostnaður 200.000.000
____________________________________

Íslenska kvikmyndasamsteypan -
KALDALJÓS
leikstjóri Hilmar Oddsson
vilyrði framlengt til 15. júlí 40.000.000
framleiðslukostnaður 180.000.000

Zik Zak kvikmyndir - NÆSLAND
leikstjóri Friðrik Þór Friðriksson
vilyrði framlengt til 1. júní 35.000.000
framleiðslukostnaður 171.000.000

Sögn - STORMY WEATHER
leikstjóri Sólveig Anspach
vilyrði framlengt til 1. júní 26.000.000
framleiðslukostnaður 230.000.000

Íslenska kvikmyndasamsteypan - 
ÍS-LENDING
leikstjóri Hallur Helgason
vilyrði framlengt til 1. júní 25.000.000
framleiðslukostnaður 173.200.000

Storm - DIFFERENCES ALIKE
leikstjóri Peter Ringgaard
vilyrði framlengt til 1. júní 10.000.000
framleiðslukostnaður 500.000.000

Íslenska kvikmyndasamsteypan - 1.0
leikstjóri Marteinn Þórsson
vilyrði framlengt til 1. júní 10.000.000
framleiðslukostnaður 120.000.000
____________________________________

Pegasus 
NAPOLEóNSSKJÖLIN / WHITE LIES
1.000.000
handrit Arnaldur Indriðason / R.C.
Rossenfier

Tröllakirkja 
TRÖLLAKIRKJA 
1.000.000
handrit Gísli Snær Erlingsson

Umbi 
STELLA Í FRAMBOÐI 
1.000.000
handrit Guðný Halldórsdóttir

Zik Zak kvikmyndir 
HVÍSLARINN 
1.000.000
handrit Marteinn Þórisson/Ragnar Bragason

Íslenska kvikmyndasamsteypan 
SNERTING 
500.000
handrit Kristín Jóhannesdóttir

Markell 
SYRACUSA - SEYÐISFJÖRÐUR
500.000
handrit Þorkell S. Harðarson, Örn Marinó
Arnarson

ÞRÓUNARSTYRKIR ALLS 5.000.000 kr.
____________________________________

Arnaldur Indriðason / Óskar Jónasson S.A.S.
Börkur Gunnarsson SIGFÚS H303
Brian Fitzgibbon DONGO
Guðrún Ragnarsdóttir SILUNGAPOLLUR
Huldar Breiðfjörð NÆST STERKASTUR
Ragnar Bragason MAGALÚF
Sjón MORGAN KANE
Styrmir Sigurðsson BARA ALLT FÍNT

Hver styrkur nemur 500.000 kr.

Alls 4.000.000 kr.

Handritaaðstoð á árinu: 2.000.000 kr.

SAMTALS HANDRITASTYRKIR OG
AÐSTOÐ: 6.000.000 kr.
____________________________________

________________________________

Í úthlutunarnefnd árið 2002 sátu: Anna G.
Magnúsdóttir, Christof Wehmeier og Þorfinnur
Ómarsson. Alls bárust 48 umsóknir um
framleiðslu á bíómyndum og 24 umsóknir um
þróun á bíómyndum. Í undirnefnd vegna
handritastyrkja sátu: Bjarni Jónsson, Guðrún
Vilmundardóttir og Pétur Blöndal. Alls bárust
64 umsóknir um handritastyrki.

VILYRÐI TIL 
FRAMLEIÐSLU 2003:

STAÐFEST FRAMLÖG 
ÁRIÐ 2002

VILYRÐI GEFIN ÚT 2001 -
FRAMLENGD ÁRIÐ 2002

ÞRÓUNARSTYRKIR 2002:
Handrit liggur fyrir, frekari þróun 

talin æskileg

STYRKIR TIL HANDRITSGERÐAR:

FRAMLÖG TIL BÍÓMYNDA 
ÁRIÐ 2002: 

samtals 196.000.000 kr.
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Þ
ann 4. apríl 1995 barst mér eftirfarandi
símskeyti: “F.h Kvikmyndasjóðs Íslands
færi ég þér innilegar hamingjuóskir í tilefni

þess að vera fyrstur Íslendinga valinn í Evrópsku
kvikmyndaakademíuna. Njóttu heill.  Bryndís
Schram.”

Ég býst við að mér hafi komið það álíka á
óvart og Bryndísi, að ég skyldi valinn til setu í
Akademíunni, því ég hafði ekki borið mig eftir
sæti í henni, þrátt fyrir að árið 1988 þegar
evrópsku kvikmyndaverðlaunin, Felix, voru
veitt í fyrsta sinn, fékk kvikmyndin Í skugga

hrafnsins tvær tilnefningar.
Þau Helgi Skúlason og
Tinna Gunnlaugsdóttir
voru tilnefnd. Tinna sem

besta leikkona í Evrópu í aðalhlutverki fyrir
túlkun Ísoldar og Helgi sem besti karlleikari í
minna hlutverki fyrir túlkun Gríms. Þá litu
tilnefningarnar í þessa tvo flokka svona út:

Best Actress
Tinna Gunnlaugsdóttir I SKUGGA
HRAFNSINS by Hrafn Gunnlaugsson,
Iceland
Carmen Maura MUJERES AL BORDE DE
UN ATAQUE DE NERVIOS by Pedro
Almodóvar, Spain
Ornella Muti CODICE PRIVATO by
Francesco Maselli, Italy
Carol Scanlan REEFER AND THE
MODEL by Joe Comerford, Ireland

Best Supporting Actor
Curt Bois HIMMEL ÜBER BERLIN by
Wim Wenders, FR/G
Björn Granath PELLE EROBREREN by

Bille August, Denmark
Ray McBride REEFER AND THE MODEL
by Joe Comerford, Ireland
Wojtek Pszoniak NOTTURNO by Fritz
Lehner, Austria
Helgi Skulason I SKUGGA HRAFNSINS
by Hrafn Gunnlaugsson, Iceland

Þessi fyrsta veiting evrópsku kvikmynda-
verðlaunanna fór fram í Berlín í nóvember
1988. Í framhaldi af því var Evrópska
kvikmyndaakademían formlega stofnuð í

byrjun ársins 1989 af um 40 manna hópi
kvikmyndagerðarmanna sem hafði staðið að
baki verðlaunaveitingunni. Fyrsti forseti
akademíunnar var Ingmar Bergman og í starf
framkvæmdastjóra var skipaður Wim Wenders.
Fyrstu árin sem Akademían starfaði var fjöldi
meðlima takmarkaður við ákveðna tölu; að því
er ég best man, máttu þeir ekki samkvæmt
stofnsamþykkt verða fleiri en 99. Þeim fjölda
var náð nær strax í byrjun og því fátt um að nýir
menn kæmu inn.

Lokaður klúbbur í fyrstu
Í rauninni bættist ekki við nýr félagi, nema til

að fylla sæti þerra er féllu frá. Á næstu árum fór
fremur lítið fyrir Akademíunni út á við, Wim
Wenders tókst ekki að nýta þá miklu athygli
sem náðst hafði í byrjun. Akademían þróaðist
smám saman yfir í að vera nánast lokaður
klúbbur kvikmyndagerðarmanna, þar sem lang
flestir meðlimanna voru kvikmyndaleikstjórar
og aðeins örfáir úr öðrum geirum kvikmynda-
gerðarinnar.  Verðlaun akademíunnar voru

samt afar eftirsótt og á næstu árum gerðist það
tvisvar að Íslendingar voru í fremstu víglínu.
Árið 1989 fékk Þráinn Bertelsson tilnefningu
fyrir handrit sitt að Magnúsi sem “European
Screenwriter of the Year” Þá litu tilnefningarnar
svona út:

Theo Angelopoulos, Tonino Guerra,
Thanassis Valtinos TOPIO STIN
OMICHLI by Theo Angelopoulos, Greece
Géza Bereményi ELDORADO by Géza
Berményi, Hungary
Thrainn Bertelsson MAGNUS by Thrainn

Bertelsson, Iceland
Maciej Dejczer, Cezary Harasimowicz 300
MIL DO NIEBA by Maciej Dejczer, Poland 
Maria Khmelik MALENKAJA VERA by
Vassilij Pitchul, USSR.

Og árið 1991 veittist Hilmari Erni Hilmars-
syni sá heiður að vera útnefndur “European
Film Composer of the Year”. Þá hafði
verðlaunaveitingaforminu verið breytt nokkuð.
Ekki voru gerðar opinberar tilnefningar sem
kosið var á milli heldur ákvað aðalfundur
akademíunnar í samvinnu við stjórnina hver
fengi verðlaunin. Hvernig verðlaunin voru veitt
og hvernig staðið var að veitingu þeirra, var því
nokkuð að breytast á þessum árum.
“Kategoríurnar” sem veitt voru verðlaun fyrir
voru stundum ólíkar frá ári til árs og á reiki
hvert stefna bæri. Við verðlaunaveitinguna
1996, sem fór fram í risavöxnu sirkustjaldi í
Berlín, voru meðlimir akademíunnar sjálfir í
helstu hlutverkum á sviðinu. Ég beðinn um að
taka að mér hlutverk kynnis og afhenda “Screen
International Five Continents Award” sem
Johnny Depp veitti viðtöku fyrir myndina
DEAD MAN eftir Jim Jarmusch. Ég lét mig hafa
það, steig á svið og ávarpaði Johnny með því að
syngja Hamraborgina honum til heiðurs! Sá
ljómi og glamúr sem fylgdi fyrstu verðlauna-
veitingunni 1988 var farinn að fölna. Sjónvarps-
stöðvar víða í Evrópu sem höfðu sjónvarpað
beint frá Felix-veitingunni sýndu aðeins úrdrátt
af því sem fram fór, eða létu sér nægja innskot í
fréttaþætti. Wim Wenders reyndist ekki sá
áróðursmaður sem akademían þurfti til að ná
þeirri breiðu fjöldaathygli sem nauðsynleg er til
að verðlaunaveitingar akademíunnar hefðu
tilætluð áhrif á framgang þeirra mynda er
verðlaunin hrepptu. Eitt helsta markmið aka-
demíunnar var jú að vekja athygli almennings í
Evrópu og helst um allan heim, á ágæti
evrópskrar kvikmyndagerðar. Frá því að vera
glamorshow í beinni útsendingu með breiðri
fjöldaþátttöku breyttust verðlaunaveitingarnar í
samkomu fagmanna sem voru að heiðra hvern

Af Hamraborginni, Felixinum og málglöðum partíljónum
H R A F N  G U N N L A U G S S O N  S K R I F A R U M E V R Ó P S K U  K V I K M Y N D A A K A D E M Í U N A

GLATT Á HJALLA: Nokkrir af gestum Hrafns Gunnlaugssonar ásamt greinarhöfundi skemmta sér vel í Bláa
lóninu sumarið 2000.
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annan. Í þann tíma voru aðalfundirnir
samkomur þar sem maður hitti í ró og næði
flesta þá leikstjóra er eitthvað bar á í álfunni, án
þess fjölmiðlar veittu samkomunni sérstaka
eftirtekt og svo voru haldin kokteilboð og
móttökur.

Út til almennings
En nú fóru að heyrast gagnrýnisraddir. Menn

vildu að akademían og verðlaunin tækju mið af
óskarnum í Hollywood og nýttust til kynningar
evrópskri kvikmyndagerð meðal almennings. Í
lok aðalfundarins 1996 baðst Wim Wenders
undan áframhaldandi setu sem framkvæmda-
stjóri og breski framleiðandinn Nik Powell var
kjörinn formaður. Nik byrjaði á því að opna
akademíuna fyrir nýjum meðlimum og breikka
hópinn. Í dag er hann margfalt stærri en 1996
og níu Íslendingar meðlimir. Eru þetta þau Ari
Kristinsson, Friðrik Þór Friðriksson, Hrönn
Kristinsdóttir, Inga Björk Sólnes, Júlíus Kemp,
Kristín Pálsdóttir, Snorri Þórisson og Þorfinnur
Ómarsson auk undirritaðs. En það sem mestu
máli skiptir er að Nik hefur fært verðlauna-
afhendinguna út til almennings, og frá 1997
hefur almenningi gefist kostur á að kjósa.
Kannast trúlega flestir við auglýsingar um
kosningu evrópsku kvikmyndaverðlaunanna
sem birtast í íslensku blöðum á haustin, og
RÚV er aftur farið að sýna frá verðlauna-
afhendingunni. Trúlega er flestum enn í fersku
minni hlutur Bjarkar á háíðinni í desember
2000 sem fram fór í Théâtre National de
Chaillot í París,  þegar Ísland var mjög
áberandi. Þeirri verðlaunaveitingu var sjón-
varpað beint til flestra ríkja Evrópu auk
Bandaríkjanna, Suður Ameríku og Nýja
Sjálands. 

Íslandsheimsókn
Auk þess að standa fyrir Evrópsku kvik-

myndaverðlaununum hefur akademían staðið
fyrir ýmiskonar námskeiða- og fundahöldum.
Mest áberandi hafa verið svo kallaðir Master
Classes og Sunday in the Country. Master
Classes eru þjálfunarnámskeið fyrir unga
leikstjóra sem nokkrir Íslendingar hafa sótt.
Tilgangurinn er að kynna vinnubrögð
“meistara” og í hópi þeirra sem hafa leiðbeint á
þessum námskeiðum eru m.a  Jean-Jacques
Annaud, Jan De Bont, Henning Carlsen, André
Delvaux, Bernd Eichinger, Krzysztof
Kieslowski, Jiri Menzel, Tilda Swinton, István
Szabó, Marc Weigert og Mike Newell.

Sunday in the Country er haldið árlega og þar
er 10 ungum leikstjórum gefið tækifæri til að
hittast á heimili eins af meðlimum akadem-
íunnar ásamt nokkrum reyndari félögum til að
skoða verk hvors annars og kynnast.  Á vefsíðu
hátíðarinnar má lesa eftir farandi um árið 2000.
“On the verge of the new millennium, A
SUNDAY IN THE COUNTRY deserved the
most magic of all European places to meet.
Could there be a more inspiring one than
Iceland under the midnight´s sun? Icelandic
director Hrafn Gunnlaugsson invited us to his
house in Reykjavik.”

Auk þeirra 10 erlendu leikstjóra sem komu til
landsins ásamt nokkrum eldri félögum
akademíunnar, var ákveðið að bjóða 3 ungum

íslensku leikstjórum að vera með í hópnum.
Þeir voru Róbert Douglas, Mikael Torfason og
Baltasar Kormákur. Hópurinn byrjaði að birtast
að kvöldi hins níunda júní. Þátttakendur komu
úr ýmsum áttum, hver með sínu flugi. Náðst
hafði ágætur samningur við Lykilhótelið (þar
sem Klúbburinn var áður) og var dagskipan sú
að menn keyptu fullan toll af bjór og áfengi í
fríhöfninni og röltu svo með veigarnar yfir á
Laugarnestangann þegar þeir hefðu tjekkað sig
inn. Það voru því komnar ærnar birgðir í hús
þegar sá síðasti birtist skömmu eftir miðnætti.
Móttökufagnaðinum var í raun og veru ekki
lokið þegar prógramm næsta dags byrjaði í
Háskólabíói kl 9.30 með sýningu á einni af
myndum þátttakenda - sumir komu beint úr
Laugarnesinu. En menn létu sig hafa það og
allir mættu í Háskólabíó og þar upphófst fyrsta
umræðan um verk þátttakenda. Í fyrstu fóru
menn mjög varlega og umræðan varð nokkuð
stirð, en þegar hópurinn snéri aftur í
Laugarnesið og settist að tælenskum hádegis-
mat, losnaði um spennuna og upp hófust
líflegar umræður sem enduðu með því að
myndin úr Háskólabíói var skoðuð afur á videó
í stofunni í Laugarnesi og nú opnuðu menn hug
sinn. Það var feikna merkileg umræða, því hér
voru fagmenn að fjalla um vandamál hvors
annars og hugsanlegar lausnir. Þegar við
ætluðum að halda í Bláa lónið var umræðan
orðin svo heit að ferðin dróst fram undir fjögur
og hélt áfram í rútunni. Með þessu var tónninn
gefinn; það var partíað og rætt fram á nótt, farið
í boð hjá borgastjóra í Höfða, sóttir tónleikar í
Höllinni til að sjá Ray Davies úr Kinks, þeginn
kokteill hjá fjármálaráðherra og mætt í hóf sem
Kvikmyndasjóður efndi til í Iðnó þar sem
gestunum gafst kostur á að hitta fleiri íslenska
kvikmyndagerðarmenn.

Skapandi umræða
Mér er þessi samkoma mjög minnistæð, ekki

aðeins vegna umræðnanna sem urðu æ
nærgöngulli og meira spennandi eftir því sem á
leið, heldur einnig vegna veislugleðinnar sem
ríkti í húsi mínu á Laugarnestanga allar nætur,
stundum löngu eftir að gestgjafinn var sofnaður
úrvinda af þreytu; þar var drukkið sleitulaust og
spjallað fram á rauðan morgunn. Ég lærði
margt á þessum tíma um hvernig hægt er að sjá
sama hlutinn í nýju og öðru ljósi ef maður er
tilbúinn til að gefa frá sér viðteknar hugmyndir
- og kannski er það sem manni stendur oft mest
hætta af, að festast í viðteknum hugmyndum, -
og ná ekki að endurfæðast. Þau hafa líka reynst
mér mikils virði þau góðu vinabönd er þar urðu
til. Eftir á að hyggja hefði trúlega verið hægt að
gera meira til að kynna þessa ágætu gesti betur
fyrir þeim sem fást við kvikmyndageð á Íslandi
- því ekki veitir okkur af skapandi umræðu, -
hér eru menn allt of mikið að paufast hver í sínu
horni.

Nokkru eftir að heimsókninni lauk sendi
Akademían frá sér fréttatilkynningu sem mér
þótti vænt um að lesa eftir alla fyrirhöfnina.
Fréttatilkynningin var svo hástemmd, að það
yrði eflaust túlkað sem hið versta sjálfshól ef ég
léti hana fljóta hér með í heilu lagi, en ég get þó
ekki stillt mig um að láta hér fylgja það sem sagt
var um húsið á Laugarnestanganum, - því oft
hafa heyrst raddir hér heima með öðrum og

neikvæðari formerkjum um bygg-
ingaframkvæmdirnar þar.

Fyrirsögn fréttatilkynningarinnar
var svo hljóðandi: “MEETING OF
EUROPEAN FILM ACADEMY
(EFA) AND ICELANDIC
FILMMAKERS TURNED
OUT TO BE VERY
SUCCESSFUL” - en um húsið
sagði: “Most of the meetings
and come-togethers were held
at Gunnlaugsson‘s house at
Laugarnestangi in Reykjavik.
This house, which is an art-
piece for itself, opened the
minds of all guests, so that the
meetings turned out to be
inspiring, full of new ideas and
icebreaking.” Auðvitað gleður það
manns hégómlega hjarta að jafn
virðuleg stofnun og Evrópska
kvikmyndaakademían sendi frá
sér fréttatilkynningu og staðfesti
að húsið sem maður býr í sé “art-
piece for itself” - þá veit maður
það með vissu!!!

Þeir sem tóku þátt í sam-
komunni á Íslandi voru: Marion
Hänsel (leikstjóri og framleiðandi,
Belgíu), Klaus Keil (Filmboard
Berlin-Brandenburg, Þýskalandi),
Dieter Kosslick (Filmstiftung
NRW, Þýskalandi), Andrei
Kurkov (handritshöf-
undur, Úkraínu), Bo
Jonsson (framleið-
andi, Svíþjóð), Züli
Aladag (leikstjóri,
Þýskalandi), Claudia
Beckmann (leikstjóri,
Þýskalandi), Manuel
Cristobal (framleið-
andi, Spáni), Simon
Cellan Jones (leik-
stjóri, Bret-
landi), Damir
Lukacevic (leik-
stjóri, Þýskalandi),
Mike Majzen (hand-
ritshöfundur/tónskáld, Austurríki),
Nadia Fares (leikstjóri, Sviss), Auli Mantila
(leikstjóri, Finnlandi), Pal Oye (leikstjóri,
Noregi) og Lynne Ramsay (leikstjóri,
Bretlandi). 

Sækið um aðild
Akademían er enn að breytast og unnið er að

því að fjölga meðlimum. Á vissan hátt speglar
hún hvað við eru sjálf að gera með Eddunni
okkar - þar má margt læra. Ég hvet þá
kvikmyndagerðarmenn íslenska sem enn hafa
ekki gerst meðlimir að hafa samband við
akademíuna gegnum vefsíðuna sem sagt er frá
hér að ofan, kanna hvað er í boði og sækja um
aðild ef þeir uppfylla skilyrðin um fulla
þátttöku.

VEFSLÓÐ: www.europeanfilmacademy.org/
____________________________________
Höfundur er kvikmyndaleikstjóri.
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B
öðvar Bjarki Pétursson frumsýndi í nóvember 2001
kvikmynd sína “Gæsapartí”, leikna bíómynd í fullri
lengd. Gæsapartí er tilraun til þess að finna leið til að

framleiða það ódýra bíómynd að aðgangseyrir á Íslandi geti
staðið straum af framleiðslukostnaði og ekki þurfi að leita
opinberra styrkja eða erlends fjármagns.

Á undanförnum árum hefur það  verið nánast óðsmanns-
æði að ætla að framleiða kvikmyndir ætlaðar íslenskum mark-
aði, án opinberra styrkja. Jafnvel þó menn hafi fengið ókeypis
handrit, allir hafi gefið vinnu sína og myndin verið unnin á
tækjabúnað sem menn hafa fengið lánaðan hjá vinum sínum,
hafa menn ekki komist hjá því að borga um 10 milljónir fyrir
lokahljóðvinnslu og yfirfærslu hljóðs og myndar yfir á 35mm
filmu, sem er sú tækni sem notuð er til að sýna kvikmyndir í
kvikmyndahúsum.

Til þess að ná þessum 10 milljónum í tekjum af aðgangseyri
þarf að selja meira en 12.500 miða. Ekkert hefur þá fengist upp
í annan framleiðslukostnað. Til þess að geta borgað lágmarks-
kostnað við gerð ódýrustu tegundar kvikmyndar þarf fleiri en
30.000 áhorfendur. Rétt er að taka fram að meðalaðsókn að
amerískri mynd á Íslandi er á milli sex og sjö þúsund áhorf-
endur.

Að útvega tíu milljónir í peningum til að borga lokavinnslu
myndarinnar á filmu hefur yfirleitt verið það sem hindrað
hefur unga og áhugasama kvikmyndagerðarmenn til að taka
áhættuna á því að skrapa saman hóp af jafn áhugasömu fólki
og kýla á að gera bíómynd með því að sníkja allt sem til þarf af
vinum og vandamönnum. En það er eitthvað sem flesir eiga
geta gert einu sinni á lífsleiðinni, reyni menn það oftar, taka
þeir eftir að vinum fer fækkandi.

Ódýrari tækni
Nú eru vel frambærilegar vídeómyndavélar og klippitæki

nánast að verða almenningseign. Auk þess eru gæði mynd-
varpa sem sýna vídeó orðin slík að hægt er að ná betri
myndgæðum með því að sýna mynd beint á stórt bíótjald með
góðum myndvarpa heldur er með því að eyða 10 milljónum í
að yfirfæra mynd og hljóð á 35mm filmu. Þetta opnar fólki
möguleika á framleiða á ódýran hátt bíómyndir, sem teknar
eru upp á DVCAM vídeó, klipptar og hljóðsettar í öflugum
heimilistölvum. Úr tölvunum er myndirnar síðan spilaðar
fullbúnar yfir á myndband sem sýnt er í kvikmyndahúsinu og
ef vel tekst til þá taka áhorfendur ekkert eftir því að þeir eru að
horfa á kvikmynd sem aldrei hefur komið á filmu. Gallinn er
að þetta er ekki stöðluð sýningaraðferð, ekki er hægt að sýna
myndina í hvaða bíó sem er og ekki er hægt að dreifa kvik-
myndum erlendis á þennan hátt. En þetta lækkar framleiðslu-
kostnað ódýrra mynda um þær tíu milljónir sem hvað erfiðast
er fyrir framleiðendan að slá hjá vinum og vanda-mönnnum
og gerir þessa framleiðslu að raunhæfum möguleika. 

Tilraun Bjarka
En skoðum tilraun Bjarka, “Gæsapartí”. Þó að 10 milljónir

til gerðar filmueintaks hafi verið sparaðar án þess að nokkur
tæki eftir, mátti alls ekki spara vinnu í handrit. Ódýr mynd
gerir reyndar meiri körfur til handritsins því ef handritið er
gott tekur fólk síður eftir þó naumt sé skammtað annars
staðar.

“Gæsapartí” er góð hugmynd að kvikmynd, það góð
hugmynd, að manni sárnar að ekki hafi verið lögð meiri vinna
í að nýta fleiri af þeim möguleikum sem hugmyndin bauð upp

á og vinna og vinna frekar
handritinu. 

Það er afrek útaf fyrir sig
og upptökuhraðinn virðist 
því að í myndinni má stun
minna af þeim stirðbus
myndum. Samt held ég að
verið til verulegra bóta. F
teknar upp á færri en 30 dö

Það sem mistókst í þ
áhorfendur í bíó. 

Ég held að það stafi af þv
rétt í markaðsetningu, því 
til að laða að sér áhorfendu
voru tiltölulega ánægðir o
margan hátt ógleymanleg. 

Því miður er það orðið ó
myndir að markaðsetja s
kvikmyndir sem þær eru 
markvissri markaðssetning
fengið þesssa 15 þúsund áh
endum saman.

Hvað má af þessu læ
Það er vissulega ánæg

kvikmyndum á bíótjald á
minna en áður. Það æ
gerðarmönnum möguleika
bíómynda án þess að þu
útlöndum, sem getur of r
sem ekki hafa sannað sig ók

Þetta þýðir samt ekki að
ekki neitt.

Betur er heima setið en a
verið lokið, því þá er allt er

Nauðsynlegt er við vin
lágmarkslaun svo þeir sem 
frá hefðbundnu brauðstriti
hátt sem það á skilið. Það er
til að leggja undir eina v
kvikmynd, en þegar um l
borga fólki laun, því engi
kvikmyndagerð á vinnufra
baslinu um það leyti sem þ
þá til verks nýjan hóp sakle
á völlinn til að endurtaka ö
gerð.

Til að ná til áhorfenda
markaðsetningu. Ekki er le
tilkynningu daginn sem my

Hvað getur Kvikmy
Hingað til hefur Kvikm

bíómyndir nema af þeim 
Með tilliti til breyttrar tæk
það vandlega að taka upp li
teknar eru upp  á vídeó og
varpa. Þetta gæti stuðla að
sem fyrst og fremst væri æt
að þó árangur íslenskra 
vissulega ánægjulegur þá er
gerð ef hún nær ekki til ísle

Styrkir þessir gætu gefið
tækifæri til að öðlast reyns
við Íslenska áhorfendur án 
út í þann kostnað sem gerð

Ef mynd heppnast vel og
leggja í þann kostnað seinn
______________________
Höfundur er kvikmyndagerðarmaðu

GÆSAPARTÍ
Tímamótamynd eða misheppnuð tilraun?
E F T I R A R A K R I S T I N S S O N

GÆSAPARTÍ: “Góð hugmynd að kvikmynd, það góð hugmynd, að manni sárnar að ekki hafi verið lögð meiri vinna í að nýta fleiri af þeim
möguleikum sem hugmyndin bauð upp á og vinna og vinna frekar úr þeim hugmyndum sem voru í handritinu” segir Ari Kristinsson m.a.
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Þ
að má kannski segja að
eftir að Eddu-verðlaunin
hófu göngu sína hafi meira

verið um greinaskrif sem snúa
að sjónvarpsmiðlum á Íslandi í
tímaritinu Landi & sonum. 

Eflaust var grunnhugmyndin
með þessu blaði sú að þarna
ætluðu kvikmyndagerðarmenn
að skiptast á skoðunum og fjalla

um kvikmyndagerð, en svo kom Eddan og allt í einu
voru menn farnir að tala um sjónvarp líka.  En ætti
blaðið kannski að ganga lengra í þessum efnum?  Því
skyldu ekki vera birtar niðurstöður úr áhorfskönunum
og þær diskúteraðar á þessum vettvangi?  Stefnur
stöðvanna í dagskrá og áherslur í markaðssetningu eru
mismunandi.  Því ekki að skiptast á skoðunum um rétt
á efni, verð á sportefni, mannabreytingar, pólitískar
um-ræður um sjónvarp rétt eins og kvikmyndir? Þetta
væri blað sem fjallaði meira um viðskiptin á
kvikmynda- og sjónvarpsmarkaðinum, mark-aðslega
möguleika kvikmynda en legði ekki fyrst og fremst
áherslu á listrænu hliðina eins og mér hefur fundist það
hingað til gera.  

Faglega umræðu um 
sjónvarp vantar

Það vill svo til að sjónvarpsstöðvarnar eyða miklu
fjármagni í dagskrárgerð til kvikmyndagerðarmanna á
ári hverju og hafa með þessu mjög mikil áhrif á þennan
atvinnumarkað – fagleg umræða um þessi mál á sér
hins vegar ekki stað á neinum vettvangi, nema kannski
stöku sinnum í dagblöðunum. Efnislega er af nógu að
taka:

Hægt væri að fjalla um þáttagerð frá öllum hliðum.
Það er t.a.m. er margt mjög fróðlegt og spennandi við
framleiðsluna og undirbúninginn að verkefni eins og
“Viltu vinna milljón?”, sem kannski sumir halda að við
hefðum bara fengið pakkað út úr gámi frá Bretlandi og
ýtt svo bara á “play”.  Það tók tæknifólk og stjórnendur
verkefnisins margar vikur að leita leiða til að hægt væri
að setja upp slíkt verkefni, því það var bæði óheyrilega
dýrt í framkvæmd og mjög flókið tæknilega. Fram-
leiðandinn frá Celador í Bretlandi stóð og gapti þegar
hann sá lausnirnar sem tæknifólk Stöðvar 2 kom með
og sá aðstæðurnar sem við vorum að vinna við og
hversu fáir komu raunverulega að framleiðslunni
(margir á okkar mælikvarða að sjálfsögðu).  

Með “Einn, tveir & elda” er Stöð 2 aftur að kaupa
erlendan rétt á þáttaröð.  Má tilnefna slíka þætti til
Eddunnar?  Nei?  Já?  Ef svarið er nei, afhverju fékk þá
“Þetta helst” á sínum tíma tilnefningu?  En Johnny
National, er hann ekki bara Ali G?  Hvað er yfirleitt
“format”?  Er hægt að vernda “format”?  Hvernig lítur
lagalega hliðin út?  Er “Femin” íslensk hugmynd eða er
ekki bara allt “kóperað” sem við sjáum á skjánum?  

Kvikmyndaskólinn hefur meira látið á sér bera á
þessum markaði og starfar nú af miklum krafti með
Skjá einum.  Stöð 2 keypti allar skólamyndirnar árið
2001, en skólinn virðist leita mikið eftir samstarfi við
sjónvarpsstöðvarnar.  Er grundvöllur fyrir nánara sam-
starfi við sjónvarpsstöðvar á Íslandi?  Hvernig á Kvik-

myndaskólinn eftir að hafa áhrif á markaðinn í
framtíðinni?

Skýrari línur
Meiri umfjöllun um það sem er að gerast á

sjónvarpsmarkaðinum myndi leiða til þess að línur
skýrðust talsvert fyrir kvikmyndagerðarmenn á Íslandi
varðandi það hvað sjónvarpsstöðvar vilja framleiða og
hvaða hugmyndir eiga ekki upp á pallborðið. Ef við
erum að leita að einhverju sérstöku, þá er þetta kannski
vettvangurinn til að ræða stefnu sjónvarpsstöðvanna í
dagskrárgerð.  Áherslur í sjónvarpi er mjög mismun-
andi eftir því hvaða sjónvarpsstöð við erum að tala um.
RUV hefur ákveðnum fræðslu- og menningarskyldum
að gegna í sinni dagskrá, en Stöð 2 og Skjár 1 leggja
megin áherslu á hátt skemmtanagildi frekar en
menningarsjónvarp. Áherslur á milli Stöðvar 2 og Skjás
1 hafa einnig verið mismunandi.  Sú staðreynd að þess-
ar stöðvar hafa rýnt á mismunandi markhópa (Skjár
einn 12-30 en Stöð 2 14-49) hefur haft talsverð áhrif á
dagskrárgerð og kaup á efni.  Eru þetta ekki mikilvægar
upplýsingar fyrir íslenska framleiðendur á efni fyrir
sjónvarp og kvikmyndahús?

Þegar kemur að framleiðslu á íslensku dagskrárefni
fyrir Stöð 2, finnst okkur á Stöð 2 algjört frumskilyrði
að framleiðendur séu með áskrift að Stöð 2, ef þeir ætla
að framleiða fyrir stöðina.  Ég geri ráð fyrir því að fram-
leiðendur viti hvað Stöð 2 er fyrir bestu og komi til mín
með tillögur að betra dagskrárefni en við höfum í dag
og leysi með mér mín vandamál í samkeppninni við þá
aðila sem eru að keppa við okkur á markaðinum.  Við
setjum okkur hins vegar ákveðinn ramma og innan
hans þurfum við að leita leiða.  Ramminn byggir á
eftirfarandi atriðum: fjármagni, markhópagreiningu og
markaðs- og dagskrárstefnu.  Við reynum í dag að
framleiða þætti sem hafa breiða skírskotun og höfða til
okkar markhóps - kjarnamarkhópurinn er 25 – 45 ára.
Við byggjum okkar dagskrárstefnu upp á könnunum
sem við gerum hjá áskrifendum okkar, niðurstöðum úr
áhorfskönnunum, því sem er að gerast á erlendum
mörkuðum í sjónvarpi og því hvernig púlsinn slær í líf-
stíl og menningarlífi á íslenskum markaði hverju sinni. 

Ég lendi oft í því að fá tillögu inn á borð til mín með
þeim skilaboðum að ef ég vilji þetta ekki, þá fari efnið á
RÚV eða Skjá 1.  Það er ekkert sjálfsagt mál að eitthvað
efni sem passar fyrir RÚV eða Skjá 1 passi fyrir Stöð 2.
Það er hins vegar alveg skiljanlegt að mörgu leiti að
menn skuli hugsa svona, því línurnar hafa ekki verið
mjög skýrar undanfarin ár og sjónvarpsstöðvarnar ekki
staðið sig í því að gefa út skýra stefnu til framleiðenda á
markaðinum. 

Ég held að allir geti verið sammála um að íslensk
þáttagerð kemur alltaf til með að slá út megnið af þeim
erlendu þáttum sem bjóðast í sjónvarpi hvað vinsældir
varðar. Meiri framleiðsla er öllum til bóta, áhorf-
endum, sjónvarpsstöðvum og framleiðendum. Ég mæli
með því að Land & synir skoði hugmyndir í þessum stíl
og að lesendur blaðsins myndi sér skoðanir um málið.
___________________________________________
Höfundur er aðstoðardagskrárstjóri hjá sjónvarpssviði Norðurljósa hf.

Land & synir – kvikmynda- & sjónvarpsblað?
EFTIR HEIMI JÓNASSON

r úr þeim hugmyndum sem voru í

g að taka upp bíómynd á sex dögum
oft hafa haft góð áhrif á leikarana,

ndum sjá lipra spretti í leik og oft
sahætti sem oft sést íslenskum
ð sex upptökudagar í viðbót hefðu
Fáar íslenskar myndir hafa verið
ögum.
essari tilraun Bjarka, var að fá

ví að lítið sem ekkert hafi verið gert
myndin hafði þrátt fyrir allt burði

ur, því að flestir þeir sem sáu hana
g stemmingin á frumsýning var á

óhjákvæmilegt fyrir íslenskar kvik-
sig á sama hátt og þær erlendu

í samkeppni við. Með réttri og
gu er ég viss um að Gæsapartí hefði
horfendur sem hún þurfti til að ná

æra?
gjulegt að nú sé hægt að koma
á Íslandi fyrir 10 milljón krónur

ætti að opna fleiri kvikmynda-
a á að öðlast aukna reynslu í gerð
urfa afla verulegs fjármagns frá
reynst kvikmyndargerðarmönnum
kleyft.
ð hægt sé að gera bíómyndir fyrir

af stað farið hafi handritsvinnu ekki
rfiðið sem á eftir kemur til einskis.
nnslu myndanna að greiða fólki
að verkinu komi geti tekið sér tíma
i til þess til að helga sig því á þann
r í sjálfu sér ekki svo erfitt að fá fólk

viku af vinnu sinni sem áhættu í
engri tíma er að ræða, verður að
n framtíð er í því að byggja upp

amlagi áhugafólks sem gefst upp á
að er farið að kunna til verka, og fá
eysingja sem þrammar glaður fram
öll þau mistök sem áður hafa verið

a verður að leggja fé og vinnu í
engur nóg að senda út eina frétta-
yndin er frumsýnd.

ndasjóður gert?
myndasjóður Íslands ekki styrkt
sé gert filmueintak til bíósýninga.

kni ætti Kvikmyndasjóður að íhuga
itla styrki til ódýrra kvikmynda sem

g sýndar í kvikmyndahúsi af mynd-
ð því að hér efldist kvikmyndagerð
tluð íslenskum bíóáhorfendum. Því

kvikmynda á erlendri grund sé
r lítið gagn af íslenskri kvikmynda-
enskra áhorfenda.
ð fleiri kvikmyndagerðarmönnum
lu, sanna sig og komast í samband
þess að í hvert sinni þyrfti að leggja

ð filmueintaks af kvikmynd er. 
g  finnur sér stærri markað má alltaf
na. 
____________________________
ur og formaður framleiðendafélagsins SÍK.
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E
rlendur Sveinsson var 12 ár að gera
myndina Málarinn og sálmurinn hans um
litinn, um föður sinn Svein Björnsson

rannsóknarlögreglumann og listmálara (1925-
1997). Tökur hófust 1989 en meginefnið var
tekið 1995-97 og myndin frumsýnd í nóvember
2001. Málarinn var tekinn á super 16mm filmu
sem var blásin upp í 35mm sýningareintak.
Heildarkostnaður var á bilinu 15-20 milljónir
en fjármögnun reyndist þó erfið.

Málarinn hlaut góðar viðtökur á opinberum
vettvangi. Sjálfur skrifaði ég í rýni fyrir
textavarp Sjónvarps: "Fjölbreytt atriðin í
kringum Svein Björnsson listmálara eru í raun
uppljómun á inntaki listsköpunar, baráttu og
trú. Sjaldan hafa orðin "lifandi myndir" átt
betur við en um þessa hrífandi og mögnuðu
leiðslu."

Þriðja leiðin: Erlendur Sveinsson fjallar
ekki bara um nýsköpun listamanns í myndinni
Málarinn og sálmurinn hans um litinn, heldur
er myndin jafnframt vitnisburður um þá
nýsköpunarleið í íslenskri kvikmyndagerð sem
hann nefnir "þriðju leiðina". Erlendur bendir á
þeir sem vilji fást við kvikmyndalist á Íslandi

núna séu þvingaðir til að fjármagna verkefni í
samvinnu við útlendinga upp á 120-200
milljónir króna eða meira. Önnur leið sé að
gera ódýra sjónvarpsþætti. En með "þriðju
leiðinni" sem hann fór í Málaranum sé unnt að
framleiða vandaðar og listrænar myndir fyrir
15-20 milljónir. Þannig haldi menn líka
sjálfstæði sínu og þurfi ekki að haga seglum eftir
erlendu fjármagni. Erlendur hefur viðrað þessar
hugmyndir sínar hér í Landi & sonum í
greininni "Upprisa heimildarmyndarinnar"
(nóv.-des. 1996, bls. 5) og í viðtalinu "Snerti-
fletir við eilífðina" (nr. 10, maí-júní 1997, bls. 4-
5).

Málarinn er í samræmi við þetta fyrst og
fremst hugsaður fyrir kvikmyndatjald enda
tekinn á filmu með aðferðum leikinnar bíó-
myndar. Að vissu leyti steig Erlendur út á þessa
braut með myndaflokknum Verstöðin Ísland,
1991-92, fjórum 60 mín. myndum sem fyrst
voru sýndar í kvikmyndahúsum og síðar í
sjónvarpi. 

Raunsæið: Fólk vill núna sjá vandaðar
heimildarmyndir í bíói. Ekki bara á Íslandi,
þetta er alþjóðafyrirbæri. Tvær vinsælustu

bíómyndirnar í Frakklandi undir árslok 2001
voru Farandþjóðin (Le Peuple Migrateur) og
Kandahar. Sú fyrrnefnda er 90 mín.
heimildarmynd eftir Jacques Perrin um farfugla
(m.a. á Íslandi). Myndin var frumsýnd sam-
tímis í 400 bíóum í Frakklandi og sló í gegn.

Kandahar er nýjasta mynd Íranans Mohsen
Makmalbaf og gerð á sama hátt og Málarinn og
sálmurinn hans um litinn. Kandahar er byggð á
lífsreynslu "aðalleikarans", Nelofer Pazira, sem
fer sjálf með aðalhlutverkið í myndinni, alveg
eins og Sveinn Björnsson í Málaranum. Kanda-
har fékk samkirkjulegu verðlaunin í Cannes
2001 og Federico Fellini heiðursverðlaun
Unesco 2001. Málarinn og Kandahar sameina
eðlisþætti heimildarmyndar og stýrðrar myndar
en eru hvorugt, halda sig á svæðinu á milli
þessara flokka og smokra sér út úr þeim báðum. 

Og nefna má sem dæmi um vinsældir
heimildarmynda í Bandaríkjunum núna að þar
hefur verið rífandi aðsókn í bíóum að báðum
útgáfum Þrautseigjunnar (The Endurance) eftir
George Butler um misheppnaðan Suðurpóls-
leiðangur Ernests Shackleton 1914-16. Hún er
sýnd bæði í langri 35mm útgáfu og styttri
IMAX-útgáfu. 

LÍFIÐ INNRA: “Mynd á að vera um eitthvað annað
en það sem er á yfirborðinu. Málarinn fjallar um
listsköpun Sveins án þess að vera ævisöguleg.
Hún er um inntak listsköpunar og baráttuna sem
listamenn og allir skapandi menn heyja í leitinni
að hinu nýja og óþekkta, nýrri sköpun” segir
Erlendur Sveinsson meðal annars. Hér sést hann
ásamt föður sínum við upptökur myndarinnar. Til
vinstri sést í Sigurð Sverri Pálsson
kvikmyndatökumann. 

T v e n n s  k o n a r  nýsköpun
Vangaveltur með Erlendi Sveinssyni um mynd hans 
Málarinn og sálminn hans um litinn

EFTIR ÓLAF H. TORFASON

L J Ó S M Y N D I R : Á R N I S Æ B E R G



Nýlega hafa nokkrar íslenskar heimildar-
myndir verið sýndar við góðar viðtökur í
bíóum, t.d. mynd Þorfinns Guðnasonar um
Lalla Johns, mynd Ragnars Halldórssonar um
Vigdísi Finnbogadóttur (Ljós heimsins) og Ham
- lifandi dauðir, eftir Þorkel Harðarson, Örn
Marinó og Þorgeir Guðmundsson.

Innihaldið: - Ég sá The Endurance í New
York, segir Erlendur, og var mjög hrifinn, þótt
það séu viðtöl í henni, hún er ekki yfirborðsleg
lýsing heldur leiðangur inn í sál mannsins.

- Um hvað er Málarinn eiginlega?
- Mynd á að vera um eitthvað annað en það

sem er á yfirborðinu. Málarinn fjallar um
listsköpun Sveins án þess að vera ævisöguleg.
Hún er um inntak listsköpunar og baráttuna
sem listamenn og allir skapandi menn heyja í
leitinni að hinu nýja og óþekkta, nýrri sköpun.
Hann var bæði listamaður og rannsóknar-
lögreglumaður. Það er kannski engar and-
stæður, báðir eru að leita að lausninni, oft að
fást við eitthvað sem enginn hefur gert áður.
Sean Penn er á þessum buxunum í sálfræði-
stúdíunni Banvænni kvöð (The Pledge, 2001).
Hún snýst á yfirborðinu um rannsóknarlög-
reglumann og vanda hans en undirtextinn vísar
til leitar listamannsins og undirbúning hans til
að ná áhrifum. Rannsóknarlögreglumaðurinn
Sveinn var kappsamur og ástríðufullur í glím-
unni við lausnina, hann náði oft árangri hratt
og á nánast óskýranlegan hátt. Í byrjun átti
myndin að vera um tveggja heima mann, lista-
mann og lögreglumann. Hann var annars vegar
mjög félagslyndur en hins vegar einfari og
einsetumaður með list sinni. Eftir að hann hætti
í lögreglunni ákvað ég að fjalla ekki um alla ævi
hans, það hefði ekki verið hægt, margt varð

útundan, sjómennskan, skátarnir, frímúrara-
reglan, briddsið, golfið. Kúvending hans í
málaralistinni yfir í abstraktið var nógu áhuga-
verð út af fyrir sig. Það er alltaf gaman að fjalla
um breytingar. 

- Þú byrjaðir 1989 að taka upp efni með föður
þínum, hvað átti það að verða?

- Þetta átti upphaflega að vera hugguleg-

heitaverkefni hjá mér meðfram öðru og ég var
ekkert viss um að ég væri rétti maðurinn í það.
Þegar pabbi hélt svo sýningu í Kaupmannahöfn
1995 ýtti ég Sigurði Sverri Pálssyni út í að taka
upp efni þar. Verkið var þá ekki farið að taka á
sig nokkurt form. En fljótlega varð mér ljóst að
ég yrði að hrökkva eða stökkva. Og á endanum
ákvað ég að taka myndina samkvæmt handriti
og skotlista. Á tökustað var þetta eins í bíó-
mynd, málarinn var að skipta um föt milli
atriða og þess háttar.

Upptökur á Málaranum reyndu á alla vegna
veikinda hans. Myndatakan komst fyrst á
verulegan skrið haustið 1996 og þá var hann
haldinn banvænu krabbameini sem var farið að

hrjá hann mikið og hann þurfti að staðaldri
morfín. Hann var oft þreyttur, sveittur og
kaldur. Hann lést í apríl 1997.

- Er rétt að sonur geri heimildarmynd um föður
sinn?

- Franski kvikmyndaleikstjórinn Jean Renoir,
sem fékk heiðurs-Óskarinn 1975, sendi 1962 frá
sér bókina "Renoir, faðir minn" um pabba sinn

listmálarann Auguste Renoir. Unnur
Úlfarsdóttir skrifaði nýlega bók um pabba
sinn Úlfar Þórðarson. Það eru fleiri dæmi
um þetta.

Kristnin: - Þú segir í kynningarefni með
myndinni að hún sýni hvernig umhverfið og
náttúran, Skaparinn sjálfur, séu
þátttakendur í einstaklingsglímu Sveins. 

- "Guð er alltaf að mála" segir hann á
einum stað í myndinni. Í kjölfar
Verstöðvarinnar hafði ég barist fyrir gerð
kvikmyndar um Kristni á Íslandi í 1000 ár.
Ég flutti einnig fyrirlestur í Skálholti 1997
um nauðsyn þess að kirkjan nýtti sér

kvikmyndina og var hann gefin út í riti
Kjalarnesprófastdæmis, Leiðin til Þingvalla,
undir heitinu "Kvikmyndir og kirkja". Ekki
gekk að fjármagna verkið og Kristnihátíðar-
nefnd trúði ekki á það sem ég lagði til. Ég var að
hugsa um togara þegar hún var að hugsa um
árabát. En allt skilar sér, reynslan sem ég
uppskar í sambandi við þetta hafði mótandi
áhrif á myndina. Handritið að Málaranum er
þannig markað af margra ára undirbúnings-
vinnu við hugmyndina að Kristnihátíðar-
myndinni og þeim skilningi sem þá varð til.
Varðandi stíl myndarinnar skiptir það máli að
þemað er dauði og upprisa. Kirkjan í Krýsuvík
er partur af sviðinu, þarna kemur fram áhugi

"Með Málaranum er verið að reyna að
sannreyna að hægt sé að fara ákveðna
leið í íslenskri kvikmyndagerð, sem
undirritaður vill nefna þriðju leiðina.
Hér er því um að ræða nýjan kvik-
myndaflokk, sem hvorki flokkast undir
heimildarmyndir eða bíómyndir en er
þó samsett úr hvoru tveggja."
(Erlendur Sveinsson í ítarefni um myndina).

NÝJAR LEIÐIR: Sveinn Björnsson hafði þróað eigin myndstíl um 30 ára skeið, og var ekki
hvað síst þekktur fyrir allstórskornar og kraftmiklar fígúratívar myndir, oft í ævintýrastíl,
þegar hann söðlaði um skringum 1990, vék frá sér penslinum og tók að mála abstraktverk
með spaða. "Liturinn er aðalatriðið" segir hann í myndinni.
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Sveins á Passíusálmunum, hvernig menn deyja
sjálfum sér til að rísa upp í nýjum heimi, en ekki
síst kapphlaup hans við dauðann.

- Jarðarförin í Krýsuvík er áhrifamikil og
myndefnið sérstakt, lögreglumaður heldur á
málverki…

- Ég pantaði ekki kvikmyndatöku þarna,
Þórarinn Guðnason ákvað að þetta þyrfti að
kvikmynda en ég lagði á ráðin um ljósmynda-
tökur en þó ekki fyrir myndina.

Aðferðirnar: - Þú segir í kynningarefni að
aldrei áður hafi verið gerð kvikmynd um
íslenskan listamann í því formi og með þeim hætti
sem Málarinn sýnir. Kannski er meira í þessari
mynd um þig heldur en pabba þinn. Þarf nýjar
aðferðir?

- Það er alltaf þróun í gangi. Ég óttaðist fyrir
að verða úthrópaður fyrir að hoppa ekki yfir í
hristi-myndatökuna, sem á að vera nútímaleg
en er á vissan hátt gamaldags, þótt hún hafi ekki
mikið verið notuð hér á landi. Ég vil ekki neyða
fólk til að horfa á þannig lagað. Mér finnst þó
ekki hægt að vera í liststarfi án þess að taka
breytingum. Ég leyfi mér samt að hafa þul, þótt
það sé gamaldags. Og ég nota stundum texta-
spjöld til kynningar. Allt sem Louis Armstrong
syngur í myndinni er frásögn, "Nobody knows
the troubles I've seen…" Hún er sígild þessi
barátta við þulinn, best er að losna við hann.
Menn gerðu og gera enn myndir og þætti þar
sem þulartextinn er aðalatriðið. Þetta eru oft
yfirborðsleg verk þar sem fræðaþulur kemur

stundum með stakar
lýriskar setningar. Það
er tæplega 20 mínútna
skeið í Málaranum þar
sem ekkert er sagt.

Lögð er áhersla á
myndræna frásögn en
ég ákvað þó að nota
ekki ljósmyndir. Í
myndinni eru heldur
ekki viðtöl við list-
fræðinga eða sam-
ferðamenn. Þegar
Sveinn og Matthías
Johannessen hittast í
myndinni er það sam-
tal en ekki viðtal. Það
atriði er í rauninni
"homage" við Matthías
og samtölin hans og
farsælt samstarf skálds
og myndlistarmanns.

Ég er byrjaður á mynd um Matthías með
Sigurði Sverri Pálssyni.

- Atburðirnir í myndinni gerast ekki í réttri
tímaröð?

- Ég víxlaði röð á málverkasýningum, neyddi
veruleikann til að lúta þörfum myndarinnar.
Það er hluti af möguleikunum í mynd sem lýtur
lögmálum skáldskapar fremur en sagnfræði.
Einn gagnrýnandi sem fjallaði jákvætt um
myndina líkti áhrifum hennar við raunveru-
leikasjónvarp, fyrirbæri sem ég hef reynt að
skera upp herör gegn. Þarna var komið
skemmtilega aftan að mér.

- Hvers vegna lagðirðu áherslu á að sýna
myndina í bíói?

- Tjaldið er öðru vísi miðill. Áhorfendur á
þessari mynd fá mest út úr henni ef þeir verða

ekki fyrir truflun, við það t.d. að ná sér í
kaffi, svara í símann. Allt slíkt fer inn í
undirmeðvitundina og truflar hana og þar
liggur skaðinn, það er allt í lagi að missa af
fróðleiksmolum. Það kom reyndar í ljós að
kvikmyndahúsastjórnendur virðast vera já-
kvæðari gagnvart svona stíl heldur en sjón-
varpsfólk.

- Og hvernig heldurðu að þessar aðferðir
hafi skilað sér til áhorfenda?

- Það sem ég vildi var að áhorfandinn
næði sambandi við persónurnar, þessu
samúðar- og tilfinningasambandi sem á
ensku kallast "emphatic bond". Þetta virðist
hafa tekist. Ég hef aldrei orðið var við jafn

sterk viðbrögð við nokkurri mynda minna. Fólk
hefur tekið mig tali á götu, hringt, skrifað í
blöðin. Og þetta eru nokkuð einkennileg áhrif,
margir áhorfendur segjast hafa farið út úr
bíóinu glaðari og bjartsýnni en áður, samt
endar myndin á jarðarför. 

Framtíðin: - Þú hefur skrifað talsvert upp-
lýsingaefni um Málarann og skoðanir þínar,
fimm blaðsíður auk sýningarprógramms upp á
fjórar síður. Er þörf á því að skýra hana og
aðferðina svona vel?

- Já, ég er með ákveðna missíón og þarf að
þroska hana og kynna til að geta haldið áfram
og fá aðra með. Ég er kominn á þann aldur að
maður sér fram á að ekki geti allt ræst sem
maður hugsaði sér, en vill þoka málum í

tiltekna átt. Ég vil að fólk verði sér vel
meðvitandi um þá aðferð sem ég er að boða, að
hún verði valkostur.

- Hvernig hefur hugmynd þinni um "þriðju
leiðina" verið tekið?

- Mér fannst ég tala fyrir daufum eyrum. En
ef til vill er einhvers konar vísir að heppilegri
verkaskiptingu að komast á, annars vegar að
framleiða dýrari verkefni og hins vegar að láta
Sjónvarpið um einfaldari þætti. Það er
mikilvægt að þeir valkostir séu fyrir hendi að
gera ódýra sjónvarpsþætti, dýrari myndir sem
hægt er að sýna í bíói, fyrir um 20 milljónir kr.
kannski, og síðan bíómyndir fyrir miklu meiri
fjárhæðir. Kvikmyndagerðarmenn njóta sín líka
yfirleitt betur í því að gera kvikmyndir heldur
en sjónvarpsefni, þeir hafa gaman af að spreyta
sig á forminu. En þessi mynd hefði aldrei verið
gerð ef sú regla hefði verið búin að taka gildi að
maður yrði að vera búinn að fullfjármagna
verkið til að geta fengið framleiðslustyrk.

Sveinn: Sveinn Björnsson hafði þróað eigin
myndstíl um 30 ára skeið, og var ekki hvað síst
þekktur fyrir allstórskornar og kraftmiklar
fígúratívar myndir, oft í ævintýrastíl, þegar
hann söðlaði um skringum 1990, vék frá sér
penslinum og tók að mála abstraktverk með
spaða. "Liturinn er aðalatriðið" segir hann í
myndinni. Sveinn hafði lengi haft áhuga á að
mála altaristöflu fyrir Krýsuvíkurkirkju og nú
verður hún til sem afleiðing af handritshug-
mynd, er í raun niðurstaða Málarans, er m.ö.o.
sálmurinn hans um litinn. Jarðarför hans í
Krýsuvíkurkirkjugarði var fyrsta kirkju-
athöfnin sem þar hafði farið fram um langt
skeið og vakti mikla athygli. Þarna stendur ein
elsta timburkirkja landsins og hafði verið
ónotuð áratugum saman en nú öðlaðist
aðdráttarafl aftur, þar eru haldnar guðs-
þjónustur og þangað koma ferðamenn. Vinnu-
stofuhús Sveins í Krýsuvík, sem nú nefnist
Sveinshús, hefur verið afhent Sveinssafni og
opnað almenningi.

Ásamt Erlendi unnu að Málaranum Sigurður
Sverrir Pálsson myndatökumaður sem tók
megnið af myndinni, en Þórarinn Guðnason sá
um viðbótarmyndatökur. Helga E. Jónsdóttir
leikkona birtist nokkrum sinnum sem
"Krýsuvíkurmaddonnan", huldukona og lista-
gyðja Sveins. Hjalti Rögnvaldsson er þulur,
Þorleifur Hauksson las Passíusálma, Sigfús
Guðmundsson var hljóðmeistari og grafík var í
höndum Gunnars Baldurssonar. Tónlist er eftir
Jón Leifs, Louis Armstrong og Edward Grieg.
_____________________________________
Ólafur H. Torfason er kvikmyndagagnrýnandi Rásar tvö.

MÁLARINN OG SÁLMURINN HANS UM
LITINN. (“PASSIO” - A PAINTERS PSALM OF
COLOURS). FRAMLEIÐANDI: KVIKMYNDA-
VERSTÖÐIN EHF. STJÓRN: ERLENDUR
SVEINSSON. BÍÓÚTGÁFA: 118 MÍN. LÍKA TIL
Á TVEIMUR MYNDBÖNDUM: 54 + 59 MÍN.
FRUMSÝND Í HÁSKÓLABÍÓI 15. NÓV.
2001. HELSTU STYRKTARAÐILAR: MENNING-
ARSJÓÐUR ÚTVARPSSTÖÐVA, KVIKMYNDA-
SJÓÐUR ÍSLANDS, MENNINGARBORGAR-
SJÓÐUR, HAFNARFJARÐARBÆR.

SKAPARINN: “Það sem ég vildi var að áhorfandinn næði sambandi við
persónurnar, þessu samúðar- og tilfinningasambandi sem á ensku kallast
"emphatic bond". Sveinn ásamt Sigurði Sverri Pálssyni tökumanni.

"Málarinn á ekkert skylt við tísku-
myndir nútímans, þar sem myndatöku-
maðurinn eltir viðfangsefni sitt með
myndavélina á öxlinni og telur sig vera
að höndla sannleikann. Í Málaranum er
þessari aðferðafræði hafnað. Því er
ekki trúað að hægt sé að góma veru-
leikann með slíkri aðferð, heldur er
treyst á mátt skáldskaparins".
(Erlendur Sveinsson í ítarefni um myndina).
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M
ávahlátur er besta mynd Ágústs
Guðmundssonar - þegar litið er leiks
og persónusköpunar. Ég fór með

hálfum huga á frumsýninguna, minnugur leik-
sýningar upp úr sömu bók sem ég náði engu
sambandi við; það sem gerðist og persónurnar í
þeirri sýningu gengu einhvern veginn ekki upp,
en þessu er þveröfugt farið í mynd Ágústs.
Karakterar sögunnar vakna til lífsins, dregnir
sterkum og skýrum dráttum og hin nær
fjarstæðukennda fabúla sem býr í sögunni nær
að grípa mann. Stundum verður karakter-
sköpunin einstæð; móðir elskhugans: köld og
fjarræn en full umhyggju fyrir syni sínum og
postulíni er með efirminnilegustu karakterum
sem ég man eftir úr íslenskri mynd, og sá
samfelldi og sterki leikstíll sem Ágúst skapar
verður til þess að Ugla Egilsdóttir verður ekki
eins og barn innan um leikara; heldur skapar
eftirminnilegan karakter sem sýnir stöðugt á sér
nýjar hliðar - atriðið með henni og stöllu
hennar, þegar hún segir frá “fólkinu sem klæddi
sig úr og var svo ógeðslegt” er einn af þeim

óvæntu vinklum sem Ágúst notar til að skoða
söguna sífellt undir nýju leikrænu sjónarhorni.
Ágúst fellur aldrei fyrir þeirri freistni að láta
leikarana vaða elginn, eins og sést svo oft þegar
menn filma poppularlitteratúr án þess að hafa
neitt nýtt til að leggja frumsögunni.

Það umhverfi sem Ágúst býr sögunni styrkir
þann naivisma sem fléttan byggir á og gerir þau
viðbrögð sögupersónanna  sem nútíminn
þekkir ekki, trúverðug - en það er einmitt á
þann gálga sem reynir mest þegar menn flytja
sig frá núinu í kvikmyndagerð; að fá
áhorfandann til að kaupa viðbrögð sem eru
fjarri deginum í dag; tökum sem dæmi Fjalla-
Eyvind sem hleypur upp á hól og stelur rollu!!!
Ég býst við að flestir nútímamenn færu að hlæja
ef það yrði kvikmyndað, þótt í eina tíð væri
sauðaþjófnaður dauðasynd; þannig gerir breytt
tímavitund sumar sögur nær ósegjanlegar nema
fundnar séu umbúðir þ.e rammi sem nær að
tengja áhorfandann við móral sögunnar - og ég
þekki það af eigin reynslu að slíkt getur verið
fjandanum erfiðara.  Ef ég mætti finna að ein-

hverju er það helst klippingin; klippt er frá
ástarsenunni undir fiskitrönunum yfir í
samtalssenu um að elskhuginn sé farinn; hér
truflaðist ég í framvindunni - áttaði mig ekki á
tímabreytingunn og var nokkurn tíma að
komast aftur á sporið. Ég er ekki frá því að hér
hefði þurft mynd sem sýndi afgerandi að tíminn
hefði liðið, t.d.  mætti nota hér atriðið í
upphafi:Uglu við sjóinn og myndina af flug-
vélinni sem er síður nauðsynleg í byrjun - eða
einhverja aðra mynd sem mig grunar að Ágúst
hafi átt í burtklippinu. Og kannski segir þetta
okkur að maður getur aldrei orðið of skýr þegar
kemur að tímabreytingum í frásögn í kvikmynd
- og um leið að hér hefðu góðir ráðgjafar með
fjarlægð á verkið geta gefið Ágústi holl ráð.  Ég
veit mætavel hversu blindur og samdauna
maður getur orðið eigin frásögn og yfirsést
selvfölgeligheder þegar líður á eftirvinnsluna.
Ég gæti skrifað margt meira um þessa mynd
Ágúst sem er án efa best heppaða filmun á
poppúlarlitteratúr sem Íslendingur hefur gert -
til hamingju Gústi minn.

“Án efa best heppaða filmun á
poppúlarlitteratúr sem Íslendingur hefur

gert” segir Hrafn Gunnlaugsson meðal
annars. Ugla Egilsdóttir og Margrét
Vilhjálmsdóttir í hlutverkum sínum í

Mávahlátri eftir Ágúst Guðmundsson.

MÁVAHLÁTUR. FRUMSÝND 20. OKTÓBER 2001 Í HÁSKÓLABÍÓI. EFTIR SKÁLDSÖGU KRISTÍNAR MARJU BALDURSDÓTTUR. HELSTU HLUTVERK:
MARGRÉT VILHJÁLMSDÓTTIR, UGLA EGILSDÓTTIR, HEINO FERCH, HILMIR SNÆR GUÐNASON, KRISTBJÖRG KJELD, EDDA BJÖRG
EYJÓLFSDÓTTIR. HANDRIT: ÁGÚST GUÐMUNDSSON. LEIKMYND: TONIE JAN ZETTERSTRÖM. BÚNINGAR: ÞÓRUNN MARÍA JÓNSDÓTTIR.
KVIKMYNDATAKA: PETER KRAUSE. KLIPPING: HENRIK D. MØLL. HLJÓÐUPPTAKA: SIGURÐUR HR. SIGURÐSSON. HLJÓÐMEISTARI: NALLE
HANSEN. MEÐFRAMLEIÐENDUR: RAPHAEL SOCHA, ANDY PATERSON, HELGI TOFTEGAARD. FRAMLEIÐANDI: KRISTÍN ATLADÓTTIR / ÍSFILM.
LEIKSTJÓRI: ÁGÚST GUÐMUNDSSON.

Frá nýju sjónarhorni
Hrafn Gunnlaugsson fjallar um MÁVAHLÁTUR Ágústs Guðmundssonar
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B Í Ó M Y N D I R :
Rvk. Guesthouse - rent a bike: Gistihússeigandi glímir
við reksturinn og skrautlega karaktera. Leikstjórar: Björn
Thors og Unnur Ösp Stefánsdóttir. Framleiðandi: Sömu,
Börkur Sigþórsson/Réttur dagsins ehf. STAÐA: Í
eftirvinnslu. Frumsýningartími er óákveðinn.
Nói albinói: Nói er vandræðaunglingur í litlu þorpi á
nyrðstu byggðarmörkum heimsins. Hann brennir brýrnar
að baki sér, hverja á fætur annarri, en þegar feigðin blasir
við, er ekki hægt að flýja. Leikstjóri/handritshöfundur:
Dagur Kári Pétursson. Framleiðendur: Þórir Snær
Sigurjonsson og Skúli Fr. Malmquist. STAÐA: Eftirvinnsla
í gangi.
Fálkar: Spennumynd um fálkaþjófa tekin á Íslandi og í

Hamborg. Handrit: Einar Kárason. Leikstjórn: Friðrik Þór
Friðriksson. Framleiðendi Friðrik Þór Friðriksson. STAÐA: Í
eftirvinnslu. Frumsýning áætluð með vorinu.
1. apríl: Leikin bíómynd um aprílgöbb. Handrit og
leikstjórn. Haukur M. Hrafnsson. Framleiðendur: Haukur
M. Hrafnsson og Friðrik Þór Friðriksson. STAÐA: Í
eftirvinnslu. Frumsýning óákveðin.
Maður eins og ég: Gamanmynd framleidd til sýninga í
kvikmyndahúsum. Handrit: Róbert I. Douglas og Árni Óli
Ásgeirsson. Leikstjórn: Róbert I. Douglas. Framleiðandi:
Júlíus Kemp. STAÐA: Í eftirvinnslu.

H E I M I L D A R M Y N D I R :
Eldborg 2001: Heimildarmynd um íslenska útihátíð,
tekin á Eldborg 2001. Framleiðandi: Ingvar H. Þórðarson.
Stjórnandi: Ágúst Jakobsson. Spyrlar:Arna Borgþórsdóttir

(Glamúr), Jón Atli Jónasson. Í
eftirvinnslu.
Rúnturinn: Heimildarmynd til
sýninga í kvikmyndahúsum. Farið
á rúntinn í bæjum og þorpum
landsins. Handrit og stjórn:
Steingrímur Dúi Másson.
Framleiðendur: Steingrímur Dúi
Másson og Friðrik Þór Friðriksson.
STAÐA: í eftirvinnslu.
Tuttugu bit: Um Sigurð
Guðmundsson myndlistar-mann.
Handrit og leikstjórn: Ari
Alexander Ergis Magnússon.
Framleiðendur: Ari Alexander
Ergis Magnússon, Anna María
Karlsdóttir og Friðrik Þór

Friðriksson. STAÐA: Í tökum, frumsýning áætluð haust
2001.
Heita vatnið: Handritshöfundar: Kristín Norland og
Sveinn M. Sveinsson. Stjórn: Sveinn M. Sveinsson.
Framleiðandi: Plús film, Sveinn M. Sveinsson. STAÐA: Í
eftirvinnslu, verður sýnd í Sjónvarpinu.
Á nyrstu nöf: Ævintýraferð RAX ljósmyndara til nyrstu
þorpa vestur-Grænlands og nyrstu byggðu bóla veraldar,
Qaanaaq og Shiropoluk sem liggja norðan
herstöðvarinnar á Thule. RAX fer á veiðar með
innfæddum á hundasleðum út á ísinn sem skilur þorpin
og Norðurpólinn. Stjórn: Sveinn M. Sveinsson.
Framleiðandi: Plús film, Sveinn M. Sveinsson. STAÐA:
Eftirvinnslu að ljúka.
Frosið heimsveldi: Um Vilhjálm Stefánsson
landkönnuð. Handrit: Garðar Baldvinsson/ Sigurjón
Baldur Hafsteinsson. Leiksjóri og framleiðandi: Þór Elís
Pálsson. STAÐA: Í klippingu. Frumsýning áætluð í haust.

VERKEFNI í UNDIRBÚNINGI, TÖKUM OG EFTIRVINNSLU.
SENDIÐ UPPLÝSINGAR Á asisv@simnet.is

(ný verkefni á skrá feitletruð)

Guðlaugur Karlsson er Gulli í GEMSUM eftir
Mikael Torfason.

A Ð S T A Ð A  T I L L E I G U

Til leigu 22fm húsnæði á fjórðu hæð á
Laugavegi 176 (gamla Sjónvarpshúsið).
Aðgangur að litlu stúdíói (gamla
fréttastúdíóið) og sameiginlegri
kaffistofu.

Hafið samband við Hjálmtý 551 9898 eða
Ólaf Rögnvaldssson 699 3943
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VERÐLAUNAHAFAR EDDUNNAR
ÍSLENSKU KVIKMYNDA- OG
SJÓNVARPSVERÐLAUNANNA
ÁRIÐ 2001

F R A M L A G  Í S L A N D S  T I L  Ó S K A R S F O R V A L S
MÁVAHLÁTUR

S J Ó N V A R P S V E R K  Á R S I N S
FÓSTBRÆÐUR

Leikstjóri: Ragnar Bragason Handrit: Helga Braga Jónsdóttir,Jón Gnarr, Sigurjón Kjartansson, Þorsteinn Guðmundsson. Framleiðandi: Stöð 2.

H E I M I L D A R M Y N D  Á R S I N S
LALLI JOHNS

Stjórnandi: Þorfinnur Guðnason. Handrit: Þorfinnur Guðnason. Framleiðendur: Guðbergur Davíðsson og Þorfinnur Guðnason fyrir
Villing ehf.

L E I K K O N A  Á R S I N S  Í  A U K A H L U T V E R K I
Kristbjörg Kjeld fyrir "Mávahlátur"
F A G V E R Ð L A U N  Á R S I N S
Hrönn Kristinsdóttir framkvæmdastjóri Ikingut.

Þorfinnur Guðnason klipping á Lalla Johns.
Páll Baldvin Baldvinsson dagskrárstjórn - Tuttugasta öldin.
L E I K A R I  Á R S I N S  Í  A U K A H L U T V E R K I

Hilmir Snær Guðnason fyrir "Mávahlátur"
H A N D R I T  Á R S I N S
Ágúst Guðmundsson fyrir "Mávahlátur"

L E I K A R I  Á R S I N S
Jón Gnarr fyrir "Fóstbræður"
L E I K S T J Ó R I  Á R S I N S
Ágúst Guðmundsson fyrir "Mávahlátur"
L E I K K O N A  Á R S I N S
Margrét Vilhjálmsdóttir fyrir "Mávahlátur"
S J Ó N V A R P S F R É T T A M A Ð U R  Á R S I N S

Ómar Ragnarsson, Sjónvarpinu
S J Ó N V A R P S Þ Á T T U R  Á R S I N S

MÓSAÍK
Umsjón: Jónatan Garðarsson. Dagskrárgerð: Jón Egill Bergþórsson og Þiðrik Ch. Emilsson. Framleiðandi: Sjónvarpið.

H E I Ð U R S V E R Ð L A U N  Í K S A
Gunnar Eyjólfsson og Kristbjörg Kjeld fyrir framlag sitt til íslenskra bíómynda og sjónvarpsmynda.
V I N S Æ L A S T I  S J Ó N V A R P S M A Ð U R  Á R S I N S
Logi Bergmann Eiðsson

B Í Ó M Y N D  Á R S I N S
MÁVAHLÁTUR

Leikstjóri: Ágúst Guðmundsson. Handrit: Ágúst Guðmundsson. Framleiðandi: Kristín Atladóttir fyrir Ísfilm.

A L L T A F F J Ö R Á E D D U !

Edduverðlaunin, uppskeruhátíð íslenska kvikmynda- og sjónvarpsgeirans voru veitt þriðja sinni sunnudaginn 11.
nóvember s.l. og fór hátíðin fram á veitingastaðnum Broadway. Sjónvarpið sendi jafnframt beint út frá athöfninni.
Aðalkynnar kvöldsins voru Edda Heiðrún Backman og Valgeir Guðjónsson.

Líkt og búist var við hirti Mávahlátur Ágústs Guðmundssonar flest verðlaunin eða sex talsins, auk þess að hljóta
tilnefningu sem fulltrúi Íslands til forvals Óskarsverðlaunanna. Þá hlutu Ómar Ragnarsson og Gunnar Eyjólfsson og
Kristbjörg Kjeld, langvinnt “standing ovation” þegar þau tóku við verðlaunum sínum, annarsvegar fyrir
sjónvarpsfréttamann ársins og hinsvegar heiðursverðlaun ÍKSA.

Páll Baldvin Baldvinsson, fyrrverandi dagskrárstjóri Stöðvar 2, flutti skelegga tölu þegar hann tók við fagverðlaunum
sínum, sem hann hlaut fyrir dagskrárstjórn “Tuttugustu aldarinnar - brots úr sögu þjóðar”. Sagði hann akademíuna m.a.

vera að “skrapa í skítinn sinn” fyrir þessa verðlaunaveitingu og var þá að vísa í að Tuttugasta öldin hafði ekki
hlotið tilnefningu í flokk heimildarmynda ársins og kom mörgum vægast sagt á óvart.

Því miður bar nokkuð á brotalömum í útsendingunni og fór hún meðal annars rúmlega 30
mínútum fram úr áætlun. Framkvæmdaaðilar Eddunnar og stjórn akademíunnar hafa farið vandlega
yfir þau mál með það fyrir augum að koma í veg fyrir að slíkt verði upp á teningnum í framtíðinni.

Stjórn ÍKSA lét, líkt og í fyrra gera áhorfskönnun á Eddunni og fól Gallup á Íslandi það verk. Í ljós
kom að rétt rúmlega 60% þjóðarinnar horfðu á Edduverðlaunin og er það litlu minna en í fyrra þegar tæp

65% fylgdust með. Eddan er því tvímælalaust með allra vinsælasta sjónvarpsefni sem boðið er uppá í íslensku
sjónvarpi, með ekki ósvipað áhorf og Eurovision og Áramótaskaupið.



N
ý íslensk heimildarmynd í fullri lengd
- Í skóm drekans - um þátttakanda í
fegurðarsamkeppni á Íslandi árið

2000 verður frumsýnd í Háskólabíói í febrúar
n.k. Í fréttatilkynningu frá framleiðendum
segir: “Hrönn Sveinsdóttir, 22 ára Reykja-
víkurmær, skráði sig í “ungfrú island.is” í
þeim tilgangi að gera heimildarmynd. Hún
gerði sér fljótlega grein fyrir að eina leiðin til
að taka þátt í alvörunni væri að spila til þess
að vinna. Í þann tvo og hálfa mánuð sem
undirbúningur keppninnar stóð yfir tók
Hrönn þátt af heilum hug, reyndi að komast
að því í hverju “keppnin” sjálf fælist og fór
markvisst í þá þætti sem gætu fleytt henni
áfram. Hún fékk móður sína til að fylgja sér
sem myndatökumaður, föður sinn til að gefa
taktísk ráð og var með persónulegan stílista
sér við hlið. Á þessum tíma aflaði Hrönn sér
bandamanna innan batterísins en einnig
meðal mestu andstöðuhópa fegurðarsam-
keppna. 

Það má segja að “Í skóm drekans” marki

tímamót í íslenskri kvikmyndagerð þar sem
farið er inn á vígstöðvar ímyndar- og
fegurðarbransans. Hún er öll tekin við raun-
verulegar aðstæður og var reyndar gerð án
vitundar þeirra sem stóðu að keppninni.
Myndin fjallar um fyrirbæri sem allir
Íslendingar þekkja glansmyndina af en hafa
aldrei komið þar baksviðs. 

Hassen systkin (Hrönn Sveinsdóttir og
Árni Sveinsson) hafa staðið fyrir mörgum
öðrum tilraunum á sviði sjónvarpsþátta – og
heimildamyndagerðar. Þau voru brautryðj-
endur stafrænnar vinnslu sjónvarpsefnis í
Kolkrabbanum á RÚV 1998 og framleiddu
meðal annars þátt um stríðsglæpi í Júgóslavíu
fyrir Stöð 2 á sama tíma. Á Skjáeinum báru
þau m.a. ábyrgð á Pétri & Páli (tilnefndur til
Edduverðlauna 2000) Íslenskri Kjötsúpu /
Johnny National (sjónvarpsmaður ársins) og
Silikon. Þau hafa margoft fengið verðlaun
fyrir tónlistarmyndabandagerð og áttu síðast
myndband ársins 2000 (Botnleðja – Suzy
Dakota) Af heimildamyndum má nefna
“Starfsemi nútímaþjóðfélags - Verðlauna-
mynd” 1999, og Fínbjöllu–manifestómynd-
irnar “Kyrr” og “Vandamál” 2000 sem vöktu
allar athygli fyrir ögrun og tilraunamennsku
við heimildamyndaformið.” 

Framleiðandi myndarinnar er Böðvar
Bjarki Pétursson fyrir 20 Geitur og Hassen
Film.

Gróskan í heimildarmyndunum heldur áfram með frumsýningu á “Í skóm drekans” 15. febrúar næstkomandi:

Á vígstöðvum ímyndar- og fegurðarbransans

SVAKA HAPPÝ/GRÆT AF GLEÐI: Hrönn Sveins-
dóttir smeygði sér bakdyramegin inní heim feg-
urðarsamkeppnanna. 

Ný kvikmyndalög voru
samþykkt frá Alþingi í
desember 2001. Félag

kvikmyndagerðarmanna gerði
athugasemdir við frumvarpið
sem lutu að tvennu. Í fyrsta lagi
voru bein tengsl Kvikmynda-
sjóðs (Kvikmyndamiðstöðvar)
við fagaðila rofin og stofnunin
eingöngu tengd ráðuneytinu. Í

öðru lagi voru úthlutanir alfarið í höndum ráðherra-
skipaðs forstöðumanns án nokkurs eftirlits eða aðhalds.
Í ályktun stjórnar FK segir m.a.:

“Í fyrsta lagi er vandséð hvaða nauðsyn ber til að
umturna skipan stjórnar Kvikmyndasjóðs. Þar ríkir sátt
og samvinna fulltrúa ríkisins, hagsmunaaðila og fag-
félaga kvikmyndagerðarmanna. Stjórn sjóðsins hefur
unnið vel, undir forystu fulltrúa menntamálaráðherra og
það ríkir víðtæk sátt um störf hennar innan greinarinnar.

Í öðru lagi gerir frumvarpið ráð fyrir að forstöðumaður
annist úthlutanir úr sjóðnum auk þess að taka yfir störf
stjórnar sjóðsins. Forstöðumaðurinn á þannig bæði að
úthluta styrkjum og svara fyrir álitamál og þá gagnrýni
sem óhjákvæmilegt er að fylgi slíkum úthlutunum.
Framkvæmda- og dómsvald er þannig á einni hendi.

Í dag velur stjórn Kvikmyndasjóðs úthlutunarnefnd
sem annast úthlutun úr sjóðnum. Þannig er stjórnin ekki
með puttana í útdeilingu styrkja og getur því tekið á
ýmsum þeim málum sem upp koma í kringum úthlutanir
án þess að verða sökuð um hagsmunatengsl.

Þá er því við að bæta að samkvæmt frumvarpinu
skipar ráðherra forstöðumanninn sem síðan annast
úthlutanir úr sjóðnum. Þetta býður augljóslega upp á
möguleika á beinum pólitískum afskiptum af því hverjir
geti framleitt kvikmyndir á Íslandi og hverjir ekki.

Vegna þessara ágalla er Félag kvikmyndagerðar-
manna mótfallið frumvarpi þessu og telur að það verði
kvikmyndagerð á Íslandi ekki til framdráttar.”

Vegna þess að tengsl stofnunarinnar við fagaðila voru
rofin með frumvarpinu sendu Félag kvikmyndagerðar-
manna, Framleiðendafélagið SÍK, Samtök kvikmynda-
leikstjóra og Bandalag íslenskra listamanna Mennta-
málanefnd Alþingis bréf þar sem sagði: “Í frumvarpinu er
ekki gert ráð fyrir beinum tengslum Kvikmyndaráðs við
Kvikmyndamiðstöð Íslands. Við óttumst að þetta geti
skapað tortryggni sem geti skaðað það mikilvæga starf
sem stofnuninni er ætlað að vinna. Þá teljum við að
Kvikmyndamiðstöð Íslands verði mun betur í stakk búin

til að vinna þau verkefni sem henni eru ætluð með í
góðum tengslum við kvikmyndagerðarmenn sem eru að
vinna í þessum málaflokki, heima og erlendis. Þessi
verkefni eru samkvæmt frumvarpinu:

1. Styrkja framleiðslu og dreifingu íslenskra kvik-
mynda.

2. Stuðla að kynningu, útbreiðslu og sölu á íslenskum
kvikmyndum hér á landi og erlendis og afla upplýsinga
um íslenskar kvikmyndir og gefa þær út.

3. Efla kvikmyndamenningu á Íslandi.
4. Stuðla að auknum samskiptum við erlenda aðila á

sviði kvikmyndamála.
Við gerum því að tillögu okkar að inn í aðra grein

frumvarpsins verði bætt setningunni: “Kvikmyndaráð
mótar stefnu Kvikmyndamiðstöðvar Íslands og hefur
eftirlit með starfi stofnunarinnar.”

Er skemmst frá því að segja að Menntamálanefnd tók

ekkert tillit til þessarar athugasemdar.
Hitt atriðið í athugasemdum FK fékk hinsvegar betri

undirtektir í nefndinni eftir að fulltrúar félagsins höfðu
gengið á fund nefdarinnar til að ræða þessi mál. Varð
niðurstaða nefndarinnar þessi í nefndarálitinu: “Lögð er
til breyting á 7. gr. hvað varðar uppsetningu ákvæðisins
og orðalag. Orðalagsbreyting sú sem lögð er til varðandi
ákvörðun um úthlutun úr Kvikmyndasjóði er gerð til að
taka af allan vafa um að þótt ljóst sé að forstöðumaður
Kvikmyndamiðstöðvar beri ábyrgð á úthlutunarmálum sé
hann alls ekki einráður í þeim efnum. Eins og fram kemur
í 7. gr. tekur forstöðumaðurinn endanlega ákvörðun um
veitingu fjárstuðnings úr Kvikmyndasjóði til undir-
búnings, framleiðslu og/eða dreifingar íslenskra kvik-
mynda, svo sem kveðið er á um í reglugerð sem mennta-
málaráðherra setur að fenginni umsögn kvikmynda-
ráðs.”

Var þessi breytingartillaga nefndarinnar samþykkt og
7. grein laganna hljómar svo:

“Forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar Íslands tekur
endanlega ákvörðun um veitingu fjárstuðnings úr
Kvikmyndasjóði til undirbúnings, framleiðslu og/eða
dreifingar íslenskra kvikmynda. Í reglugerð sem mennta-
málaráðherra setur að fenginni umsögn kvikmyndaráðs
skal kveðið á um skilyrði fyrir framlögum úr sjóðnum
með styrkjum, lánum eða veitingu tímabundinna vilyrða
fyrir stuðningi. Jafnframt skulu sett ákvæði m.a. um
undirbúning úthlutunar og greiðslur úr sjóðnum. Þar skal
enn fremur kveðið á um meginskiptingu fjárveitinga
Kvikmyndasjóðs milli einstakra greina kvikmyndagerðar,
svo og um til högun mats á umsóknum, störf úthlutunar-
nefnda og um kvikmyndaráðgjafa.”

Menntamálaráðuneytið benti þráfaldlega á hina
óskrifuðu reglugerð þegar athugasemdir voru gerðar við
frumvarpið og taldi að þar gæfist svigrúm til að eyða
þeirri gagnrýni sem kvikmyndagerðarmenn höfðu uppi á
frumvarpið. Víst er að reglugerðin mun miklu ráða um
framkvæmd þessara nýju laga. Hinsvegar bólar ekkert á
henni enn og ekki heldur á skipan hins nýja Kvikmynda-
ráðs sem á að fjalla um reglugerðina.

Núverandi menntamálaráðherra hefur reynst íslenskri
kvikmyndagerð vel. Framtíðin mun leiða í ljós hvort
framkvæmd þessara nýju laga verði til að eyðileggja
þann góða orðstír.

B j ö r n  B r.  B j ö r n s s o n ,  f o r m a ð u r  F é l a g s  k v i k m y n d a g e r ð a r m a n n a :

Hættuleg kvikmyndalög

“...býður augljóslega upp á
möguleika á beinum pólitískum
afskiptum af því hverjir geti
framleitt kvikmyndir á Íslandi
og hverjir ekki.”


